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Byhennysten felitys. 

olg. — algebrasja. 
adj. = abdjeltimi. 
ado. = adwerbi. 
aff. — alhainen. 
anat. = anatomiasfa. 

t. = apteelisfa. 
m. = efimerlitji. 

f. = feminini. 
haaw. = haawurin. 
imp. = imperjonali. 
int. = interjeltioni. 
jblin = johonfin. 
jän = jofin, jotakin. 

jtn = jolu. 
jtuhnn = johonkuhun. 
jkukſi = joffifu 
jiutlla — jollakulla 
tulle = jollekulle. 1 
jkulta = joltakulta. 
jfun = jonfun. 
ifuna — jonafuna. 
jensja — joëfatnsfa. 
jinsta = jostakusta. 
iluta = jotakuta. 
jlelin = jollekin. 
jlkin = jollakin. 
jltfin — joltakin. 
afin = jonafin. 
j. m. ſ.* ja muuta femmoista. 
j. n. €. = ja niin edespäin. 
julin = jonkin. 
jofp. = jolapäimäinen. 
jilin = josfafin. 
jatkin — jostakin. 
jumal. op. — jumaluusopisja. 
L = fatfo. 
Le. ſ. — katſo edellistä fanaa. 
—— kaswiopisſa. 

= femiasfa. 

tieliop. = kieliopisja. 
kir. = firurgiasfa. 
tirjap. = lirjapainosfa. 
konj. = foujunitioni. 
uw. = fumannollifesti. 
1. = eli, taiffa. 
lainop. = lainopisja. 
laim. = laimamwäellä. 
lalit. = lalitieteesfä. 
lasfuop. = laskuopisfa. 
log. = togikasja. 
luonnont. — luonnontieteesfä. 
lääket. — lääkletieteesfä. 
m. = maslulini. 
mel. = mefanifasia. 
meriw. = merimwäesfä. 
metj. = metjähoidosfa, metfästäjillä. 
mittaust. = mittaustieteesjä. 
n. L = niin luin 
partic. = participi. 
PII. = pillallijesti. 
pl. = pluralis. 
Drop. = prepofitioni. 
pron. = pronomi. 
taam. = raamatusfja. 
tal. — ralennustaidosja. 
foit. = foitannosfa. 
fotam. — fotamenotsja. 
s. = fubftantimi. 
tähtit. — tähtitieteesfä. 
v. a. = verbum activum. 
maal. — mwaalunatieteesfä. 
v. n. = verbum neutrum. 
v. r. = vefleffimt werbi. 

. 1. = ynnä muuta. 
ofottawat fitä efinettä, josta pu 
huen pääfanaa täytetään. 
W ottamat että fanaa käytetään [es 

itykſ 

uw — — — — 





A. 

A, pre. (Yhdistettynä artikkeliin le 
ja lesfupistuu au’ffi ja auxlfi), tykö, 
Tuoffi, He, -h-n, -sfa (8fä), “Ua (lä); 
aikaan; warten; mukaan, fubteen, lili 
määrin (noin), lähes. Tarkottaa: 1:0 
AUatimin fijan merkitystä: écrire à 
an, kirjottaa jlulkke; 2:0 Suuntaa, fii- 
Tuutoa mihin: aller à Rome, lähteä 
Momaan; monter à cheval, astia be- 
wofen felkään, ratfastaa; 3:o Olemista 
jokin: rester à la campagne, jäädä 
maafeubulle; 4:0 Matkan mittaa: de 
Rome à Naples, Romasta Meapeliin ; 
5:0 Yfemaa: à droite, oikealla puos 
Tella, à genoux, polwilla, à cheval, 
ratjain; 6:o Aikaa: à midi, puolipäi» 
wän ailoan, à deux mois de date, 

erdre, afia, joka woi meitä hukkaan 
aattaa. — A infinitivin kansſa 108lus 
läytetään geruudton werosta: à le voir 
— en le voyant, fun hänen näkee. 

Abaisse, f. piirakan alifuori. 
Abaissement, m. alentaminen, las⸗ 

leminen, wäheneminen; alakuloifuus, 
nöyrytys; nöyryys; alennettu 1. ylön- 
tarjota tila. 

baisser, v. a alentaa, laskea, muut- 
taa alemmalfi; fämelyttää alemmalfi; 
Tulistaa, nöytyttää, majentaa; faula- 
ta ohuekji (taikina). — S'a., v. r. alen- 
tua, laskea [medestä]; laantua [tuu- 
[esta]; nöyryttää 1. alentaa itfenfä. 

Abaisseur, m. jäntäre, joka waikut⸗ 
taa jäjenen alaspainumista. — adj. 

tästä Tabbden uukauden kuluttua; 7:0| lasku 
Omistamista: ce livre est à ma soeur, 
tämä firja on fijareni; c'est à moi, 
on minin tehtämäni; 8:0 Hintaa: à 
vingt francs l’aune, tahteenlymmeneen 
franc'iin tyynärä; à bon marché, 
huokealla Hinnalla; 9:o Mittaa: vendre 
a Paune, fyynärittäin, à milliers, tu- 
hanfittain; 10:0 Laatua, tarkotusta, ta- 
paa: à quatre roues. melipyöräinen; 
pêcher à la ligne, onfia; aller à voile, 
purjehtia; moulin à vent, tuulimylly; 
moulin à papier, paperitehdas; à la 
mode, muodin mulaan;ä dessein, ta- 
hallanja; mot à mot, fanasta fanaan; 
tenir à honneur, pitää funniana; 11:0 
Ominatfuntta: homme à grands mots, 
kerstailewa mies; 12:0 Syytä, perus- 
tusta: jager à l’apparence, ullonäöstä 
päättää; 13:0 YLikimääväijyyttä: de 
quarante à cinquante ans, neljän⸗, 
miibenhlymmenen wuoben maiheella. — 
A verbin infinitivin kaneja tarkottaa: 
fopimaifnntta, tarpeellifuutta, hyödylli- 
fyyttä, tehtämätä; un avis à suivre, 
ſenrattawa neuvo; une affaire à nous 

asku⸗. 
Abait, m. talamjyötti, fättä. 
Abajoue, f. poskipuski, josja eräät 

eläimet fäilyttävät ruolaanja. 
Abaliénation, luowuttaminen, 

myyminen (irtaimiston). 
Abaliöner, v. a. Iuomuttaa, myydä 

(irtaimisto). 
balourdir, v. a. ar 4 pahoin 

pitelemällä rafittaa, tylentää (mieltä). 
Abandon, m. turivattomuus, ylfinät- 

ſyys, hyljays, uüye mybsperdiſyys, 
uolimattomuus, eäperäijyuö, Nu» 
0118; rappio; miellyttää ]. luonnolli- 
nen keweys pubeesfa ja käytökesjä; al: 
tiili antamus, turmauminen; omaifux- 
den luowutus; tout est à l’a, faiffi 
on heitetty alttiffi; dans l’a. de tous, 
kaikilta hyljätty. 

Abandonné, 6e, adj. Gyljätty, aju- 
maton, antio; irstas, hurja. 

Abandonnement, sm. altitfft anta: 
minen, peittämiyö; hyljätty tila, hyl⸗ 
jäys, hyljys; irstaijuus. 

Abandonner, v. a. byljätä heittää, 
jättää, luopua (omaifuubesta) ; 

1 

heretä. 



Abaq 

— $S'a., v. r. ehdottomasti antautua; 
elää irstaasti, hurjasti. 

Abague, m. fantapentfi (Hriottas 
mista twarten); lasfutabellit, kerronto- 
tanlu; ruolamarainspöytä; nelilulmai- 
nen lewy pilarin pääsjä. 

Abasourdir, v. a. huumata; häm⸗ 
mästyttää, älistyttää. 

Abassi, m. perfialainen hopearaha. 
Abat, m. tappaminen, faataminen ; 

teurastaminen. 
tardir, v. a. (fuw.) turmella, 

ilata, raiskata, febnontaa. — S'a.. v. r. 
uonentua (fumwustanfa), febnontua. 

Abâtardissement, m. turmeltumi- 
nen, lebnontuminen. 

Abat-chauvée, f. Guononlaifet, kar⸗ 
feat willat, willan fariffeet. 

Abatée, f. laiwan alentuminen faita- 
M tuulen kääntyminen ankku⸗ 
risja ſeiſoesſa. 

Abat-faim, m. enfircuola pöydäsjä, 
nälän ſammuke. 

Abat-foin, m. [uuflu, josta rebua 
lasketaan. 

Abat-jour, m. kellarin-⸗ tahi muu 
affunansautfo, jofa on faifin puolin 
fifäänpäin faltto. 

Abattage, m. metfän baffaus; met: 
fän-laatamistyö ja palfla fiitä; teu- 
rastus. 

Abattant, m. ſarana, pöydän lasku⸗ 
puolisko; luukku, lasfu:owi, lattia- 
luufku, 

Abattement, m. bermottomuus, woi⸗ 
mattomuus; alafuloifuus. 

Abattour, m. (jofap.) faataja; puun- 
faataja; pônblyrt, kerskailija. 

Abattis, m. Galluu; ajos (kasken); 
murros; rytö, roukkio; tappo (metfä- 
riistan); kaikenlainen puratun huoneen 
tomu; lastut falmotyösjä; fijälmykjet 
ja tähteet ruoakſt malmistettamista 
linnuista; kaiwokſesſa lohaistut kiret; 
petojen jäljet ja polut metjäsjä. 

Abattoir, m. teurastuspailla, -huone. 
Abattre, v. a. faataa, lumota; wa⸗ 

vistaa (puun hedelmiä); katkaista; teu- 
rastaa; ampua (metfän riistaa); pu- 
rata (huone); woittaa (mihollinen); 
beifontaa; nöyryttää; majentaa; (me- 
riw.) kääntää, fafata. — S'a., v. r. lan: 
geta, lompastua; faatua; kukistua; 

2 Aber 

laantua [tuulesta]; laskeutua; joutua 
hämille: menettää rohleutenfa. 

Abattures, f. pl. offat, joita far- 
was juostesjanja on taittanut; tuulen 
mwaristamat oljat 1. hedelmät, j. n. e. 

Abat-vent, m. riima, fatos (tuulen 
910; olfimatto kaswinlawan peit- 
teerit. 

Abat-voix, m. faarnastuolin fatos. 
Abayer, v. n. fuunnella fuu am: 

mollanja. 
Abbatial, ale, adj. abbotin, abbo- 

tiejan tahi abbotinluostarin oma. 
bbaye (— abe-i), jf. abbotinluos- 

tari. 
Abb6, m. abboti. 
Abbesse, f. abbotisfa. 
Aboëéder, v. n. tulla märille, mär- 

fiä, ajaa märkää; ajettua paijeelfi. 
Aboës, m. paijule 
Abdérite, m. abberiti, hölmöläinen, 

bupiu ihminen. 
Abdication, f. luopuminen |. eroa- 

minen omaifuudesta (wirasta); hyl⸗ 
kääminen. 

Abdiguer, v. a. fuopua, erota (halli⸗ 
tuljesta 1. forfeasta mirasta); luopua 
omaifuudesta ; hyljätä. 

bdomen (men — meen), m. mahan. 
pohja, hyönteisten pönkkämaha. 

Abdominal, ale, adj. mahaan fuu- 
luwa, maha⸗. 

Abduoteur, adj. (anat.) muscle a. 
ulospäistä liiluntoa wailuttawa jän: 
täre. 

Abduction, f. jäfenen liikuttaminen 
ulospäin yldlämainitun jäntäreen mwais 
fututjesta; eräs laji luunmurtoa. 

Abécédaire, m. aapislirja, aapinen; 
aaftofia opettelema ]. opettama. — adj. 
aaffofiin kuuluma, aatfos-. 
Aböchement, Abéquement, sm. no 

falla ruokkiminen [linnuista]. 
Abecquer, Abéquer, v. a. nolalla 

ruoftia. 
Abée, f. myöynjulun luukku. 
Abeillage, m. maan-omistajan oi- 

keus weron faamifeen Hänen metfäsjä 
[Sydetyistä mehiläifistä ; mehiläispatjas. 

lle, f. mehiläinen. 
Abeillon, m. mehiläisparwi. 
Abéquiter, v. m. vatjastaa pois. 
Aberration, f. tähtien näennäinen 
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füfanto todellijesta olopaikastanja; fä- 
teiden murtuminen; (kuw.) hairans, 
harhaus, mielenbairans. 
Abötir, v. a. muuttaa {nontofappa- 

leen faltaijelfi; typeräki faattaa. — 
Sa, v. r. järjettömäkji, luontokappa- 
leeffi muuttua. 
Abhorrer, v. a. tammota, inhota. 
Abigéat, m. elikon⸗warkaus, tarjan 

Työstö. 
Abime, m. pohjaton ſywyys, ſywänne; 

(tum.) helmwetti; täjittämätön afia; kynt⸗ 
tiläfirmu. 
Abimer, v. a. jyöstä ſywyyteen, 

upottaa; perinpohjin hämittää, tur» 
mella. — v. a. wajota ſywyyteen, upota; 
Joutua perifatoon. — S'a., v. r. [1958- 
täidä ſywyyteen; itjenjä turmella; Kin: 
tyä, waipua. 

Ab-intestat, adv testamentitta. 
Ab-irato, adv. mihoisjanja. 
Abject, ote, adj. hylky, ylönkatjottu, 

halpa, ilkeä; ivstas. 
bjection, j. hyljys, häiiyys, Hal-|| 

puus, albaifuus, riettaus, ivstaijuus. 
Abjuration, /. uskosta luopuminen, 

nölonja kieltäminen. 
. Abjurer, v. a. mannomalla luopua 
jotkin; kieltää uskonfa, luopua nskos- 
tanja. 
.Ablactation, f. lasten wierottamis 

nen rimasta. 
Ablatif, m. ablativi. 
Able, m. Ablette, /. falffi (cypri- 

nus alburnus). 
Ablégat, m. paamilaijen legatin fi- 

jainen. 
Ableret, Ablerat, m. Ablerette, f. 

lalaliippi. 
Abloe, 1. fiwijalta. 
Abluer, v. a. wiruttaa; a. une écri- 

ture. fostuttaa paperi nesteellä, jolla 
wanha firjotus faabaan felmemmin nä- 
hymään. 

Ablution, f. wirutus, pejo; fatoli 
laifesfa jumalanpalmelukjesja: fäfien 
huhtominen wiintlä ja wedelld; wiini 
ja wefi, jolla kädet huhdotaan; wiini, 
jota pappi juo Herran ehtoollista jaet- 
tuanfa; lääkkeen miruttaminen. 
Abnégation, 7. lnopumus, fieltä- 

myö; a. de soi-même, itfenjä kieltä 
minen. 

Abon 

Abnonus, m. tultatlala. 

Aboi, Aboiement, Aboîment, m. 
baufunta, haukku. 

Abois, m. pl. ajetun farwaan pon- 
nistuffet kuolintuskasfa; ibmifen fuo- 
lintamppaus; epätoimoinen tila. 

Abolir, v. a. poistaa, lumota, hu⸗ 
wittää; a un crime, wapanttaa ran- 
faistuljesta. — S'a., v. r. poistua Läy= 
tännöstä; raueta, wanbeta (fanne-ajan 
fubteen). 

Abolissement, m. poistaminen, fu- 
moominen. 

Abolition, mA poistaminen, kumoo⸗ 
minen; armahtaminen, 

Abominable, adj. inhottama, ilet= 
tävä, ilkeä. 
Abominablement, ad. 

wasti, ilkeästi. 
Abomination, f. inho, fammo: a- 

voir en a., lammofiua; illiö; ilkityö. 
jAbondamment, adv. runfaasti, ko⸗ 

olta. 
Abondance, f. runfaus, mltäijyys; 

fanarillaus: parler avec a. puhua 
fujuwasti ja runjas-fanaifesti ; medellä 
felotettu wiinijuoma. 

Abondant, nte, adj. runfas, ylen. 
paltinen. — D'a., adv. runjaasti. 

Abonder, v. n. (en) olla runfaaëti, 
tofolta tarjona 1. maralla; (kuw.) a. en 
(dans) son sens, itfepintaifesti pylyä 
omasja mielipitetstäntä. a. dans le 
sens de gn, täydellijesti yhtyä toifen 
mielipiteejen. 
TT ER m. tilaaja (kirjan, fanoma- 
ehden). 
Abonnement, m. fuostumus mää: 

rättyyn mafjoon epütietoifesta faan- 
nista; arwiofauppa; edeltäkäfin makſa⸗ 
minen, jotta jfin afiaa faift helpom⸗ 
malla hinnalla omakſenſa; tilaus. 

Abonner, v. a. wourata epätietois= 
ten tulojen ylösfanto määrättyä mal. 
foa wastaan. — S'a., v. 7. [uostua mää- 
rättyyn makſoon epätietoisten tulojen 
ylöskannosta; sa. (avec pour 
ge.) määrättyä maljoa mastaan edus» 
taa itfelenjä jklulta jfun edun nautti= 
mista; s'a. à un journal, tilata fano- 
malebti. 

Abonnir, v. a. parantaa, paremmañft 

inhotta- 



Abor 

tehdä. — v.n. ja S'a., v. r. parantua, 
muuttua paremmaffi. 

4 Abri 

| About, m. puun fuoraan leikattu pää, 
johon toinen kappale liitetään; fuuta- 

Abord, m. luokſikäynti, spääjö: port | fulfin jatlos; assembler en a., ralen- 
de difficile a., jatama, johon on wai⸗ 
fea pääjfäs; fuu (fataman); mallama; 
rantaannoufu; tamaraltike, tuonti: 
une place de grand a.; pubeilla- 
läynti, puhutteleminen, kohteleminen: 
son a. est gracieux, hänen fobtelemi- 
fenfa on miellyttämä; à l'a, enſi yhty- 
mifesfü; ryntäys. — D'abord, Tout 
d’abord, Au premier abord, De pri- 
me abord, Dès l'abord, adv. fobta, 
alutfi. — D'abord que, conj. fobta Tun. 

Abordable, adj. mutawa rantaan: 
laskulle, pääjölle mahdollinen ; luokjenfa 
päästämä. 

Abordage, m. enträyö, ryntäys wi⸗ 
hollifeen laimaan; laimain yhteenstörs 
mäys; törmäys (karille). 
* Aborder, v. a. (à, dans) faapua, tulla 
rantaan; laskea laiwan miereen; tör⸗ 
mätä yhteen; (Tum.) lähestyä puhutte 
lemista warten; LE jh a. une ques- 
tion: hyökätä wihollijen päälle. — v.n. 
(à, dans) laskea rantaan; (de) lähes⸗ 
tyä. — S'a., v. 7. puhuttelemista wars 
ten lähestyä toimen toistanja; (a, en) 
enträystä warten lähestyä. 

Abordeur, m. laiwa, joka ryntää tahi 
törmää toijeen. 
Aborigènes, 

perikanja. 
Abornement, m. rajapynkkien afet- 

taminen; rajantäpnti. 
Aborner, v. a. pyykittää rajat; käydä 

raja. 
Abortif, ive, adj. teskoinen, {uoben 

faatu; médicament a, lääke, joka wai- 
futtaa luomista; kypfymätön. 

Abosser, v. a. (laimw.) Vliinnittää 
trosfi. 
Abouchement, m. festustelu, palina; 

tahden fuonen J. tormen fuuta-fuifin 
yhtyminen. 

m. pl. alku⸗aſukkaat, 

Aboucher, v. a. a. deux person- |{ 
nes, yhteenjaattaa keskustelua mwarten. 

S'a, v. r. yhtyä Peskustelemista 
warten; pakinoita; fuuta-fukfin yhtyä 
[torwista, fuouista]. 
Abouement, Aboûment, m. liittä- 

minen fuuta-fuffin. 
Abougri, f. Rabougri. 

taa fynnelaitaifesti (laimwa). 
Aboutir, v. n. (a) ulottua, olla ra⸗ 

jana, yhdistyä: ce champ aboutit à 
un marais; a. en pointe päättyä huip- 
puun; a. à rien, ei faata, ei wie mis 
hinkään, vaufee tyhjään; käydä märille, 
[paifukkeista]; koiwua [puista]. 

Aboutissant, nte, adj. rajalla ole- 
wa; ulottuma rajaan; — a-ts, pl. rajat, 
iäret: tenants et a. d'une terre: sa- 
voir les tenants et a. d'une affaire, 
tuntea afia perinpohjiu. 

Aboutissement, m. paifufleen mä- 
rille läyminen; jatfos (liian (yhtyeen 
fantaafen). 

Ab-ovo, adv. alusta allain. 
Aboyement, f. Abol. 
Aboyer, v. n. haukkua; après an, 

berjata, haukkua; a (après go.) lärt- 
tiä, hartaasti pyytää, himota. 

Aboyeur, m. foira, jota haulkuu 
otusta kimppuun käymättä; (kuw.) ber- 
jaaja, parjaaja; hävytön weltoja. 

bracadabra, m. Ioihtojanat tau- 
tien parannusta warten, taudin ſynty⸗ 
janat; v ji i 

Abrög6, m. jupistettu Pertomus; ſi⸗ 
fällön luettelo; fupistettu firiotus- 
muoto. — En a., adv. Iyhykäifesti. 

Abrégement, m. lyhennys. 
Abröger, v. a. lyhyeen fertomuticen 

jupistaa, lyhentää. 
Abreuver, v. a. juottaa (hemosta); 

kastaa, fostuttaa; medellä paijuttaa 
(astia); alustaa (maalilla). — S'a., 
v. r. juotettaa; juopua; kastua; (kum. 
s'a. de larmes, olla kyyneleiden wal⸗ 
lasfa; s'a. d'étranges préjugés, olla 
täynnä lummallifia oikkuja. 

| Abreuvoir, m. eläinten juottopaikla. 
Abréviateur, m. jola Virjottaa fu- 

pistetun laitoljen lameammasta teot- 
esta. 
Abröviatif, ive, adj. signe a., [y- 

hennysmerkki (firiotutiesfa). 
, Ahroviation, F. lyhennys (kirjotul- 
e8fa). 
Abri, m. puun warjo; fuoja; warjo; 

(tuw.) turva, fuoja. 
Abricot, m. aprilofi. 



Abri 5 Absu 

Abricotier, m. aprifofispuu. | Absolution, f. wapaaffi tuomitje- 
Abriter, v. a. afettaa tuulen 1. fateen | minen; mapautus; päästö (jynnin). 

fuojaan, korjata juojaan. — Abrite,|  Absolutisme, m. ylfimaltainen balli- 
adj. ja part. fuojau puolella olewa; | tusmuoto. 
voile a., purje, jola on toifen ſuojasſa. Absolutoire, adj. wapaakſi pääs- 

Abrivent, m tunlenjuoja; olti⸗ | tämä. | 
matto faswinfaman päällä; wa tifoju. | -‘Absorbant, nto, adj. imevä; vais- 

Abrogation, f. poistaminen, lumoos | seaux a-s, imihuo'ot (eläimisjä ja 
minen, epuuttaminen, peruuttaminen, | kasweisſa); lääke, joka poistaa bappoa 
(lain). ja firpeyttä. 
Abroger, v. a. poistaa, lumota, | Absorber, v. a. imeä, metää pros 

epuuttaa, peruuttaa (laki). — S'a., v. r.| leenfa; niellä, woittaa; être absorbé 
fanotaan laista, joka itjestänjä on dans gc., olla jhkin waipunema. 
joutunut pois käytännöstä. Absorptif, ive, adj. jolla on imeys- 
Abrotone, Aurone, m. aaprotti,| moima; imeimä. | 

(faswi). Absorption, f. imeminen, mwetämi- 
Abrouti, ie, adj. poiffi purtu, (fa- | nen puoleenfa, nieleminen. 

notaan puista, joiden werfot ja urwut| Absoudre, v. a. mapauttaa, tuo- 
owat eläinten fyömät). mita wapaafft; päästää (fynneistä). 
Abrupt, te, adj. jyrkkä; (tum.)| Absoute, f. julkinen ja juhlallinen 

latfonainen; jäytkä; huolimaton; lewä⸗ | [ymninpäästö. | 
peräinen; style a-e, huolimaton fir-| s'Abstenir, v. r. (de) pidättää tt- 
jotustapa. fenfü jstfin, mälttää, karttaa; (lafit.) 

ex Abrupto, adv. aamistamatta; | laiminlyödä. | 
Wwalmistutietta; epäfelmästi. Abstergent, nte, Abstersif, ive, ad) 

Abrnuption, f. eräs laji luunmurtoa. | haawoja puhdistama. — m. b. p. lääke. 
Abrutir, v. a. faattaa mielentyljyys | —Abstersion, f. haamwain puhdistus. 

teen, tyljyttää, muuttaa eläimen fal-| Abstinence, 7. wältteltäijyys, fob- 
taifeffi. tuus, fobtuullifuus;  paastomiuen, 

Abrutissement, m. mielen tyljyys, | jours d’a., paastopäimät; (lääket.) jai- 
törleys. raan ravinto. 

Abscisse, f. (mittanst.) abecisfa. Abstinent, nte, adj. fobtuullinen 
Absence, f. poisjasolo; (kumw.) a. ruo'an ja juoman nautinnosja. | 

d'esprit, fajamielifÿn8; a. de gout,| Abstraction, f. erottaminen (aja- 
ma'un puute; — a-s, pl, bajamieli- hw Pyh a. faite des circonstances, 
ſyyden Pohtaukjet. afianhaaroja lukuun ottamatta; ({og.) 

Absent, te, adj. poisfa-olema; poi8- | adstraktioni; — a-8, pl., être à ses 
ſa⸗olija; (fuw.) hajamielinen. a., olla hajamielinen. 
5 Abgenter, v. r. lähtä vi pois. — kor olemwiin oloi 

a; olla pa'osfa, ä fnrjäsjä, piis | Hin fatfomatta; itjesfänjä. | 
lestellü. ja, pylyä fa à A hetraire, v. a. erottaa ajatuis 

Abside, f. fati, tupu (rafennuffisfa); | fesfa; eritytfiä erottamatta vleifeen 
fluori; arkku, josja pyhien luita [äily-| päättää. | N 
tetään. Abstrait, te, AE ajatuljellinen, aja- 

Absinthe, f. foiruoho; foiruobo- | teltu; olemiin oloihin puuttumaton. 
wiina. Abstractement, adv. f. Abstracti- 

Absolu, ue, adj. ehdoton, rajaton,| vement. 
yljimvaltainen: pouvoir a; itfewal-| Abstrus, use, di falattu, Himmeä, 
tainen, omapäinen, käskewä: caractère | waikeasti käfitettämä. NN 
a. ; (og) ehdoton, abfoluti; (kem.)| Absurd, de, adj. mieletön, järjetön, 
täytellijesti puhdas. tolkuton. | | 
Absolument, adv. ehdottomasti, tos| Absurdement, adv. mielettömiästi, 

fonaan; poifteutfetta. tolkuttomasti. 



Absu 

Absurdité, f. mielettömyys, fuun- 
nattomuus, typeryys. 

Abus, m. wäärintüvttüminen; wää⸗ 
rinkäntös: a. de confience; a. de soi- 
même, itfejaastutus; la'ittomuus, epä- 
järjestyä: réformer les a-s; erehdys, 
arhaluulo: a. dans le calcul: a. 
ans les marchandises, petollinen 

lauppatamarain buonontaminen; oi⸗ 
feuden forto. 

Abuser, v. a. wäärinkäyttää; pettää; 
miettää. — a., (de) v. n. määrinliyt- 
tää, pitää lihallista yhteyttä. — S'a, 
v. r. erehtyä. 

Abuseur, m. petturi, wiettelijä. 
Abusif, ive, adj lafia, järjestystä, 

Acce 

Acarne, m. eräs merilalan laji (spa- 
rus); erää ohdale. 

Acatalepsie, f. mielenmifa, bou- 
vuus; epäileminen failista. 

Acaule, adj. (kasw.) warreton. 
Accablant, te, adj. maahan pai: 

nawa; raſittawa, ilämä, tiufaflinen, 
furlea. 

Accablement, m. alafuloifuus, rafi⸗ 
tettu mieli; ylinmäärin rajittaminen 
(työllä). 

Accabler, v. a. painaa maahan; ra- 
fittaa; waiwata (työllä). 

Accaparement, m. ebeltä-o8to; fai- 
len paikalla oleman tawaran ostami= 
nen, hinnan ylönpaltijen forottamifen 

fääntöä mastaan olema; sens a., määrä | wuoffi; a. de voix, äänten keräys. 
a! procédure a-e, epäla'illinen me- 
netys. 

Abusivement, adv. epäla'illijesti. 
Abuter, v. n. arpoa, teilata (enfi 

heitosta); tähdätä maaliin. 
Abyme, f. Abime. 
Acabit, m. hywä 1. huono ominai 

fuus (erittäin hedelmisſä); (kuw.) 
luonne, ominaifuus, arvo; de même 
a., famanmertainen. 

Acacia, f. atafia-kaswi (mimosa). 
Académicien, m. afatemian jäfen. 
Académie, /. alatemia, oppinut 

feura; pailla, josja fellainen fofouf- 
fianfa pitää; yliopisto; fotafoulu ; vat- 
fastus-loulu. 

Académique, adj. afatemiallinen. 
Académiser, v. n. laaman mulfaan 

piirtää. 

Accaparer, v. a. ostaa taiffi ta- 
mara ; kerätä ääniä (f. e. f.). 

Accapareur, m. edeltä-ostaja; Lore 
kohinnan kiskuri. 

Accarer, v. a. yyhdesjä kuulustaa 
lyyttäjää ja fyytettyä. 
A eoastillago, m. laiman ftansfi ja 

palti. 
Accastiller, v. a. (laimw.) warustaa 

flanfilla ja palkilla. 
Acodder, v. n. yhtyä (muiden ennen 

tehtyyn) liittoon; fuostua: a. & une 
proposition. 

Accélérateur, trice, adj. joubut- 
tama. 

Accélération, f. joubuttaminen, rien 
nätys. 

Accélérer, v. a. jouduttaa. 
Accense, f. jofainen talon alle fuu- 

Académiste, m. fota- 1. ratfastus- | luwa maapalsto: ce pré est une a. 
foulun oppilas. 

Acagnarder, v. a. totuuttaa lais- 
kuuteen, feliwottomalfi faattaa. — S'a, 
v. r. rumeta laistaffi, [urjustella. 

jou, m. amertfalainen puu;j a. 
de meubles, mabogni-puu. 

Acanthacé, 66, adj. ofainen, oh⸗ 
dalkeen faltainen. 
Acanthe, de (kasw.) farbuntonft 

( acanthus) ; ehti 
fisfa pilareisfa. 

Acare, m. puntti, fyyhymato (aca- akjeptanti, fe jofa hymäkiny w 
rus). 

Acariâtre, adj. itjepäinen, tyly, 

de la ferme. 
Accenser, v. a. la'tllijesti wabwis- 

taa maapalsto taloon kuulumwalfi. 
Accent, m. afjenti, forfo (tamujer) ; 

Poronmerlli; äännös, murre; — a-s, 
pl. däni, ſäwel. 

Accentuation, j. koron paneminen 
fanoibin: foronpanon järjestelmä. 

Acceptable, adj. otollinen, hywäk⸗ 
loristukjet forintilais | (yttämä. 

Acceptant, nte, adj. hywäkſ mä; 
elin 

määrä-ailana maljaaljenja. 
Accepter, v. a. hymäljyä, fuostua 

äreä, dläinen, fomwasoppinen, forva- | jokin; aljepterata; ottaa mekjeli mal- 
päinen. ſaakſenſa. 



Acce 7 

Acceptour, m. welfelin hymwäkfijä. 
Acceptilation, /. fuitiffi firjottami- 

nen, fuitin auto maljamattomasta fum- 
masta. 

Aoooption, 7. merlityä, mieli (fas 
nan); a. figurée, kumwallinen merkitys; 
miehen muotoon fatjominen: sans a. 
de personnes. 

Accès, m. lähestyminen, pääjö; de 
facile a., helppo lähestyä; taudinkoh⸗ 
taus-pnusla; äkillinen mielenliikutus: 
a. de colère. | 

Accessible, adj. belppo lübestymi- 
ſelle, pääjölle; personne, lieu a, th» 
minen ]. paifta, jonka luoki on helppo 
äästä. 
Accession, f. yhtyminen, fuostu- 

mud: a. à un traité; la'inmulainen 
latfelmus; fifütulo, lijääntyminen. 

Aecessit, m. pallinto, aunettama 
fille, joka filpailusja on fuorittanut 
tehtämänjä melkein yhtähywin kuin 
warfinaifen palkinnon faaja. 

ceessoire, adj. joka l[ijäntönä fuu- 
lun pää-afiaan. — m. lijäntö, ſiwu⸗ 
ſeilla; tarive-aine; — a-s, pl. hermo- 
pari, joka fellä-yttmestä baaroo. 

Aceessoirement, adv. lijäntönä. 
Accident, m. tapaus, fobtaus, fattu- 

mus (taw. onneton); fatunnainen 
jeilla, ominaijuus, joka ei muuta afian 
luontoa; (maal.) walo, jola fatunnai- 
festi laskee tauluun, pääwalon keralla. 
— Par a, adv. fatunnaifeëti, fattu- 
malta; walitettawasti. 

Aceidentel, elle, adj. fatunnainen. 
Aocise, f. wero ]. tulli fanpungin 

torille tuoduista ruokastamaroista. 
Acelamation, f. ihastushuuto, fuos- 

tumuébuuto; par a., yleijelä fuostu- 
mutiela. 

Acclamer, v. a. ibastusbuuboilia 
termehtiä. 

Acclimater, v. a. ilma-alaan tos 
tuuttaa. — S'a, v. r. ilma-alaan tot. 
tua, fobistua. 
ovointahla, adj. tuttawallinen, ſuo⸗ 

puija. 
Aocointance, /. ystämällinen 1. tut- 

tawallinen feurastus; ſalawuoteus. 
8'Accointer, v. r. (de, avec gn) vus 

weta ystämällijeen, tuttavallijeen feu- 
tastukjeern. 

Acco 

Accoisement, m. mwiihdyttäminen : 
&. des humeurs. 

Aocoiser, v. a. miihdyttää, afettaa. 
Accolade, f. halaus, fyleilys; vita» 

rilft mihliminen; balafet (joilla eri 
jaljot tileisfjä y. m. viitataan yhteen- 
kuuluwikfi). 

Accolage, «n. witnilöynnösten ſito⸗ 
minen feipäifin. 

Accoler, v. a. halata, ſyleillä; fitoa 
wtinilöynnökjet fetpäifin; yhdistää ba 
kaſilla; liittää. 

Accolure, f. rintamyö, rinnustin 
(filoisja); fiteet, joilla wiiniköynndkfet 
ootaan feipäifin; fidenuorat kirjan je 
äsſũ. 
Accommodable, adj. jota on helppo 

fowittaa. 
Aocommodage, m. ruo'an laittami⸗ 

nen; hiusten firominen. 
Accommodant, nte, adj. fuopuifa, 

myösperä, fävyifä, hiljainen; mulawa. 
Accommodation, f. fowinto, fo- 

witus. 
Accommodement, m. huoneen mus 

kawakſi, ſomakſi teleminen; fomitus. 
Aocommoder, v. a. mulavalfi ſaat⸗ 

taa; järjestää mulaivalfi, järjestää; 
fomeltua, fopia: cette pièce de terre 
accommode mon jardin: (à) afettaa 
jnlin mukaan: a. son goût au goût 
des autres: olla myösperäinen, myön 
tymäinen, tingata: ce marchand nous 
a.; noudattaa mieltä: cet hôte a. ses 
locataires: fomittaa; walmistaa ruo- 
lta; firoa (biuffia); pahoin pelmuut- 
taa. — S'a, vr. etfiä mulawuutta; 
(& ge.) tyytyä, pitää hymänänfä; miels 
tyä oloonja; afettua infin mukaan; ſiir⸗ 
tyä, mäistyä; fopia; firoilla; wauras- 
tua; liifoja nauttia. — Accommodé, 6e, 
adj. ja part. a. à la française, ran6- 
fan muodin mukaan puettu; a. des 
biens, tiffauffila warustettu. 
Accompagnateur, trice, s. jofa 

fäestää toifen laulaesfa. 
Aooompegnement, m. feuraaminen, 

jaatto; lijäkorut; fäestys; (maal.) 
fivujetfat. — Accompagner, v. a. 
feurata, faattaa; fomeltua: la garni- 
ture a. robe; foristan; fäestää. — 
S'a, v. r. (de qn) yhtyä jkun feuvaan, 
ottaa feuvaanfja 1. myötänjä. 



Acco 

juooompii, je, adj. täydellinen; täyfi, 
tehty. 

Accomplir, v. a. päättää, fopettaa, 
täyttää. — S'a., v. r. läydä toteen. 
'Acoomplissement, m. täytäntö, wal⸗ 

mistuminen, päättyminen. 
Accon, m. erää pieni alus, ruubi. 
Accoquiner, {. Acoq.... 
Accord, m. fointu, afforbi (ſäwel⸗ 

ten), fävelntys (foittokoneen); fomel- 
tuminen, yhteen-fopimaifuus: a. entre 
toutes les parties d'un édifice; fopu, 
hykfimielifyys: mettre d’a, fowittaa, 
être, tomber d'a, fopia j8tfin; jen 
demeure d’a., fuostun ftihen, offoonpa 
niin; fuostumus; — a-s, pi. wälilirja 
naimaltitosja ; lihlaue. 

Accordable, adj. myönnettämä, {n- 
wallinen, fobtuullinen. 

, Accordant, nte, adj. fopiwa, foin- 
tuwa. 

Acoordailles, f. pl. (jofap.) fibla- 
jaifet. 

Accordé, m. fiblattu (ylkä); — 6e, 
f. lihlattu (morfian). 

Accorder, v. a. joinnuttaa, ſäwel⸗ 
tää; fowittaa, fopuun faattaa; myön: 
tää todelji. — S'a., v. r. fointna; ſuos- 
tua jotkin, fopia. 

Accordeur, m. foittofoneiden fürvel- 
jä. 
Accordoir, m. jämellin, jointurauta 

L -kahtveli. 
Accore, m. tynti (joka laiwan pitää 

telineillä pystysfä). — adj. (laim.) 
jyrkkä (ranta). 

Acoorer, v. a. tynkiä pystyttää. 
Accort, te, adj. fobtelias, fäädylli- 

nen, mielitteleä, taipnmainen, fuffela : 
esprit a. 

Accortise, f. fobteliaifuus, mielitte- 
lemwäifyys. 

Accostable, adj. feurueellinen, ter: 
lei tuttamuuteen. 

Acooster, v. a. rumeta puheifin jkun 
kansſa. — S'a., (de gn) v. r. antantua 
jlun pariin. 

Accote-pot, m. padanjalat. 
Accoter, v. a. tynkiä, pönkätä. — 

S'a. v. r. nojata kylki jlin wastaan. 
Aoootoir, m. ky inoja. 
econchee, f. ⸗ ttänyt, 

⸗yſynnyttäjä. J. lopien-iynnyttäny 

8 Accr 

Accouchement, lapfenfaanti, 
ynnytys. 

Accoucher, v. a. (de) fynnvttää, 
faada lapfi; (kuw.) fuurella tuskalla 
lepittää jin teos. — v. a firmottaa, 
päästää fnunytyswaiwoista. 

Accoucheur, m. lapſen päästäjä. 
Accouchouse, f. fütilÿin, lasten- 

ämmä. 
g’Accouder, v. r. nojata fyynäs- 

päihinjä. 
Accoudoir, m. läfimarrensnoja, akku⸗ 

na⸗tyyny. 
Accouple, f. witjaskoirat; foira- 

v 

Accouplement, m. yhteen fowitta- 
minen; parittaminen (eläinten). 

Accoupler, v. a. afettaa yhteen, pa- 
riin: a. des boeufs; parittaa; parit 
tain yhdistää, panna fofoon: a. des 
as. 
Accourcir, v. a. Iyhentää; a. son 

chemin, käydä oikotietä. — S'a., v.r. 
lyhentyä, lyhetä. 

Accourcissement, m. fyhentäminen, 
[yheneminen. 

Accourir, v. m. juosta, rientää faa- 
puwille. 

Accoutrement, m. täydellinen pulu, 
ylön firotettu afu. 

Accoutrer, v. a. firoa maatteita; 
firoilla ylön kauniilla mwaatteilla; pel- 
muuttaa. 
Accoutumence, f. tottumus. 
Accoutumer, v. a. totuttaa. — v. «m. 

olla tottunut. — S'a., v. r. tottua. 
Aeoonvö, 6e, adj. laista, weteleb- 

tijä. 
Accréditer, v. a. faattaa armoon, 

luottamuljeen; faattaa uskotulfi: a. 
une nouvelle; waltnuttaa (Iähettiläs- 
tä). — S'a., v. r. päästä armoon, fuot- 
tamulfeen; tulla yleijekji: cette opi- 
nion s’accrédite. 

Accroc (= afro), m. repeämä waat- 
teisja; terää falu, joka Fiinnistarttu- 
malla repäifee; (kuw.) este, wastus. 

Accroche, f. este, wiiwytys. 
Accrochement, m. kiinni⸗tarttumi⸗ 

nen; enträys (laimain); kellon feifab- 
tuminen. 

Accrocher, v. a. panna riippn- 
maan (fouffuun); kiinnittää foufulla; 



Acro 9 Ache 

Mydä kiinni; wiimwyttää, estää. — S'a,, | un testament, hakea testamentti rifli; 
v. r. (a) tarttua kiinni. 
Acerocheur, ouse, s. parittaja. 
Aceroire, v. a. faire a (à 97), 

uéfotefla, (uulotella; s’en faire a., bi: 
peillä, itjestänjä juuria luulla. 
Acecrolssement, m. farttuminen, li⸗ 

fääntyminen, eneneminen, lasmwaminen. 
Aecroitre, v. a. lartuttaa, enentää; 

funrentaa. — v. n. farttua, enentyä, 
lijääntyä. 
8'Acoroupir, v. r. kyykistyä, Lyy- 

rietyä. 
Aceroupissement, m. yylistymi- 

nen. 
Acerue, f. mefijättö; metfistyminen 

(metfän lemiämällä ennen metjättö- 
mälle alalle) ; werfon Iijääminen uufika 

ukfilla. 
Aceueil, sm. tohtelu, wieraan was⸗ 

taan-ottaminen. 
Accueïllir, v. a. hywin fobbella, ter- 

wetufleena pitää; otaffua, hymäkjyä: 
a une proposition; forjata: la cha- 
loupe nous accueillit; (kuw.) la tem- 

nous accueillit, myrsty faawutti, 
tyytti meitä. 
Aceul (1 ääntyy), m. ahdas paikka, 

josta ei ole nlospääfösä; umpilatu ; 
lahden poire; fetunpejün foppi. 

Accul6, 60, adj. ahdinkoon palo- 
tettu; felin nojaamwa jlin wastaan. 
Acenlement, m. lohous, pullous 

(laiman). 
er, v. a. pakottaa ahdinkoon. 

— S'2., v. r. nojautua felin jhlin. 
Accumulateur, trice, s. fofooja, 

kerääjä. 
Accumulation, f. läjääminen, {ofoo- 

minen, fartuttaminen: a. de preuves, 
liilojen todistusten efittäminen. 
Accusable, adj. jonfa päälle woi 

lantaa. 
trice, s. fyyttäjä, Accusateur, 

päällekantaja. 
Accusatif, m. allufatimi. 
Accusation, f tanne, (yytös. 
Accusatoire, adj. fyyttämä, päälle- 

lantaa; fannetta Kättä. 
Aceuser, v. a. jultifesti fyyttää, 

lantaa jkun päälle oikendesja; moit- 
tia; fyyttää; mäittää: a. un acte de 
faux, mäittää afiakirja määräkji; a. 

a. la réception d’une lettre, tunnus 
taa, myöntää faadukji; (maal.) läpi⸗ 
fuultawan peitteen alta näkyä. — S'a., 
v. r. fantaa itfenjä päälle; ilmisantaa 
itfenfä. 

Acens, m. Acense, f. werotalo. 
Acensement, m. wouraus, arennille 

pano. 
Aceonser, v. a. mourata, antaa arens 

nille. 
Acéphale, adj. päätön. 
À 00 que, conj. jos, jo8 waan, fen luin. 
Acérain, adj. teräsmäinen, teräljen- 

faltainen. 
Acération, f. terästäminen. 
Acerbe, ad. Parmea; karkea, tatkera. 
Acerbité, f. farmens, farfeus, fat: 

keruns. 
Acéré, 6e, adj. terästetty; (lääket.) 

firpeü. 
Acérer, v. a. terästää. 
Acéride, m. wabatta tehty plaastari. 
Acescence, f. taipumus bappane- 

maan; bapes. 
Acétabule, m. etiffapnilo; eräs mitta 

(muin. rom.) 
Acétate, m. etitkahappoinen fuola. 
Acéteux, euse, Acétique, adj. etikka» 

happoinen. 
Acétoselle, f. tetunleipä (oxalis ace- 

tosella). 
Achalander, v. a. hankkia ostajia, 

Taupantelijöitä; la bonne marchan- 
dise achalende une boutigue, faattaa 
paljon ostajia. — S'a,, v. r. faaba 
paljon tPauppa-ystämiä. 

Acharne, 6e, adj. ja part. raatele- 
wainen; combat a., raiwoiſa tappelu; 
a. contre gn, wimmatusti wihainen. 

Acharnement, m. vraatelemaijuus; 
(kuw.) wimma, raiwo. 

Acharner, v. a. ujuttaa (jahtilois 
rat); Härfyttää; (kuw.) yllyttää, fit 
hottaa, faattaa raimoon. — S'a., v. r. 
wimmatusti tarttua faaliijen; (kuw.) 
(contre gn) wimmalla wainota; (à ge.) 
fuuresti himota. 

Achat, m. 06to; ostettu tawara. 
Ache, f. (tasw.) felleri (apium gra- 

veolens): a. d’eau, forfanputfi (sium 
latifolium); a. de montagne, ranta- 
putti (ligusticum). 



Aché 

Achée, f. ontimato. 
Acheminé, 6e, adj. ratjastamifeen 

harjotettu (hemwonen); alkuun pääsjyt 
(mwirfaradalla). 
Acheminement, m. walmistushanke; 

apufeino; alku. 
Acheminer, v. a. panna alluun; 

johtaa; miedä (jblin); walmistaa (jklu- 
ta jbfin); edes-auttaa; harjottaa hewo⸗ 
nen vatjastamifeen. — S'a., v. r. läh⸗ 
teä matkaan; (kuw.) olla hywäsſä 
alusfa, menestyä. 

Achéron, m. Manalan wirta; mana- 
Ja; helmetti. 

Acheter, v. a. ostaa: a en gros, 
en détaille, ostaa tufulta, pienin mää- 
rin; a. à terme, o8taa määrä-ajalla 
fuoritettamaa mafjua mastaan; a. (ge. 
à gn) ostaa jlulta; a. un homme, 
pestätä miestä fotapalmelukfjeen toifen 
edestä. 

Acheteur, euse, s. ostaja. 
Achevé, ée, adj. malmistunut; täy: 

dellinen, oiwallinen; perin-oppinut. 
Achövement, m. malmistuminen, 

päättyminen; (um) täydellijhys; a. 
du terme, määrä-ajan loppuminen. 

Achever, v a. tehdä walmiilfi, täy⸗ 
bellifeffi, päättää; (kuw.) a. (gn), lo⸗ 
pettaa henki haamwotetulta; lopen bü- 
wittää. — S'a., v. r. täydellijekji har- 
jaantua, mwalmistua, perin pohjin bü- 
witä; lopettaa benfenfü. 

Achevoir, m. pailla, josja falu lo⸗ 
pullijesti mwmalmistetaan; à Va, wal- 
mistumaifillanja. 

Achille, m. jalkajäntäre. 
Achillée (ch = f), f. lärjämäö, wares 

ruoho (achillaea). 
Acho 

(tuw.) loukkaus, pahennus: pierre d’a. 
8'Achopper, v. r. fompastua 
Achores (—=afor), mn. pl. maitorutvet. 
Achromatigue, adj wäritön; afro- 

matinen. 
Aciculaire, adj. neulanmuotoinen. 
Acide, m. happo. 
Acide, adj. hapan, kirpeä. 
Acidité, FF bappous, firpous. 
Acidule, Acidulaire, adj bapabto; 

eaux a-s, hapelähde 
Aciduler, v. a. tehdä bapabtoffi. 
Acier, m. terüs; (kuw.) mieffa. 

10 Acqu 

Aciérer, v. a. ffeittüü rantaa teräljekfi. 
Aciörie, f. terästehdas, -uuni. 
Aclimater, v. a. £. Acclimater. 
Acolyte, m. firfonpaliwelija; (huv.) 

feuraaja 
Aconit, m. ufonbattu (aoonitum na- 

pellus). 
Acope, 

poistama. 
Acoquiner, v. a. pahansellifelji, ir8- 

taaffi, faisfaaffi faattaa. S'A., v. r. 
tulla paban-elfiietfi, irstaakfi. 

Acore, m falmojuuri, talmus (aco- 
rus calamus). 

Acotylödone, adj. (kasw.) firfaton. 
Acoustique, f. alustila, ääni-oppi; 

fuulosoppi. — adj afustillinen, Häänt- 
oppiin kuuluwa; forwa-: maladie a. 

Acquéreur, m. hankkija; ostaja. 
Acquérir, v. a. Hankkia, jaawuttaa, 

woittaa, ostaa. — S'a., v. r. hankkia 
itjellenjä. 

Acquêt, m. hankkio⸗ anfiomaa; etu, 
woitto, anfio 

Aoguöter, v. a. faawuttaa 1. hankkia 
kiinteätä omaifuutta. 

Acquiescement, 
myösperäijyys. 

Acquiescer, v. n. (a ge.) juostua, 
myöntyä, (uopua. 

Acquis, m. bantittu L faawutettu 
taito, taitawaifuus; il a de l’a, bü- 
nellä on hywä täytös-ält. 

Acquisitif, ive, adj. tottumuljen 
lautta faaroutettu. 

Acquisition, f. faanti, osto. 
Acquit, m. kuitti, kuittaus, kuitti⸗ 

firja; payer à l’a. de gn, maffaa tois 
fen puolesta; payer une chose à l’a. 

adj. (lääket.) mäjymystä 

m. myönnytys; 

pement, m. fompastuminen; | d’une autre, maljaa toista kalua tois 
fella; pour, par a., mafjetuffi luita- 
taan; pour, à l’a. de sa conscien- 
ce, omantunnon rauhottamijelfi; par 
manière d'a., Guolettomasti, wiratto- . 
masti; a à caution, wapaa fuitti 
(tullimakjuista). 

Acquit-patent, m. f. Patent. 
Acquittement, m. makſu; fuitti; 

| wa aakſi, jyyttömäklfi julistaminen. 
oguitter, v. a. maljaa; welatto- 

malfi tehdä: a sa terre; täyttää: a. 
sa promesse: wapaalji julistaa. — 
S'a., v. r. fuorittaa wellanja, päästä 



Acre 

weloista mapaalfi; fuorittaa: s’a. de 
ses obligations. 

, f. ranskalainen tynnyrin-ala. 
, adj. kirpeä, larwas, katkera. 

creté, f. firpeys, latferuus. 

11 Adho 

Activité, f. toimi, uutteruus; mis 
reys. 

Actuel, elle, adj. todellinen; nykyi⸗ 
nen; wailuttawa. 

Actuellement, adv. tobellifesti; tätä 
Acrimonie, f. 1. €. f. (myös kum.) | nykyä. 
Acrimonieux, euse, adj. firpeüti 

happoa fijältämä. 
Aouminé, 6e, adj. terämäkärlinen. 
Acut, te, adj. terävä; (Pirjap.) afu- 

Acrobate, m. ja f. nuoralla-tansfija. | ti () lorlo-merfilä warustettu ifirjain. 
Acrocome, adj pittähinkjinen. 
Aeromion, m. jelfärangan yläpuoli 

bartioiben mälillä. 
Aeropole, f. linna, linnoitus, jola 

feijoo Forfeammalla luin itfe kaupunki. 
Acrostiche, m. ja adj afrostifo, 

rune, josja rimien alfufiriaimet yhteen 

Acutangle, Acutangulaire, adj. te- 
rämwälulmainen. 

Adage, m. fananparfi, jananlastu. 
Adagio, adv. (foit.) hitaasti. 
damigue, adj. terre a., muutamaa, 

fuomaa. 
Adaptation, f. tommittelus, ſowit⸗ 

luettuina telovät nimen tahi muunj taminen jhlin; wiittaus. 
janan. 

Acte, m. telo, toimitus, toimi, työ: 
a. de foi, mslonnon-harjotus; feretti- 
läisten lawalla polttaminen; a hu- 
main, täydellä ailomulkjella i työ; 
a. de l’homme, äffipäisjä tehty työ; 
faire a d’héritier, ruweta perillijen 
welwolliſuukfiin; afiafiria, laillinen to- 
dietuotirja; allukirja; näytös (näytel⸗ 
mäsjä). 

Acteur, trice, s. näyttelijä. 
Actif, ive, adj toimefas, wireä, 

uuttera; oileutettu watluttamaan: voix 
a-e et passive, oileus malita ja wa- 
lituffi tulla; waïiluttawa: un remède 
a: commerce a., fanotaan faupaôta 
ſellaiſesſa maasfa, josta tamarat omilla 
aluilla mwiedään ulos; dettes a-es et 
passives, faatamat ja welat. 

Action, f. wailutus, telo, toimitus: 
a-s de grâce. fiitollifjuuben ojotus; 
être en a., olla toimesja, liikkeellä; 
nero: parler avec a., puhua nerolli» 
festi, tulijesti; ottelu, kahakka; toi- 
minto näytelmästä; puhujan efitystapa 
äänen ja liitentöjen fuhteen; mielen- 
ofotus, ilmaus ; fanne, ſyytös (oikendes- 
(a); ofake, ofakekirja. — pl irtaimisto. 
Actionnaire, m. ja f. ofatfeen-omis- 

taja, ofatas. 
= Aetionner, v. a. fyyttää 1. fantaa 
jtm päälle oiteudesfa. 
Aotivement, adv. tehokkaasti, pon- 

tetvasti. 
Activer, v. a. panna liffelle, kay⸗ 

mään; edistää. 

Adapter, v. a. fommitella, fowi- 
tella, fowittaa jbfin. — S'a., v. r. ſo⸗ 
pia, foweltua jhlin. 

Addition, f. (jääminen, Tifjäntö, li⸗ 
füle, liite; yhteenlasku. | 

ditionnel, elle, adj. liſätty, lii: 
tetty; jota fopii lijätä; article a., lis 
ſäys Tiittokirjaan, afetukjeen j. m. e. 

dditionner, v. a. liittää [tjään; yh⸗ 
teenlaskea. 

Adduoteur, m. ja adj. jäntäre, joka 
mwetää jäſentä ruumitfen päin; päinjä 
metäiwä. 

Adduction, f. yllämainitun jäntä- 
reen wailutus (E e f.). | 

Ademption, f. testamentin, labhjo- 
tuljen peräyttäminen. 

Adent, m. ſalawaarna. 
Adéphagie, f. Boulimie. 
Adepte, m. ja f jonkun lablofun- 

nan tahi tieteen falaifuuffitn opetettu. 
Adéquat, ate (qua = (na), adj. täy: 

dellifesti wastaawa efineellenjä; abe- 
guati. W 

Adhérence, f. tarttuminen, fiinty- 
minen; (fuw.) bartaus, uéfollifuus, 
luopumattomuus. | 

Adhérent, nte, adj. tarttunut, Étin- 
tynyt, takertunut; kiinnikaswanut: bar- 
ras, uskollinen. — s. m. lahkolainen, 
uskolainen. 

Adhérer, v. n. (à) olla tarttuneena, 
Fiintyneenä, tafertuneena jokin; olla 
itun lahkolainen; pitää jfun puolta. 

dhésion, f. {. Adhérence. — 
Ad honores, fanotaan niistä, jotka 



Adia 

fantamwat armonimeä wirfaa tekemättä, 
kunnia⸗. 

Adiante, m. (tasw.) fiimabeinä, ki⸗ 
holti (adianthum). 

Adiaphore, m (tem.) miinilimen 
wiine; — adj yhden-tekemä, arvoton, 
mitätön, ei hymä eikä paha. 

Adieu, adv. hymästi. — s. m, jää- 
hymäifet 

Adipeux, euse, adj. ibrainen, ras⸗ 
wainen. 

Adirer, v. a. menettää, hukata. 
Adition, VA ({atit.) a. d’hérédité, 

perillifen julkinen tunnustus, että hän 
perinnön wastaan-ottamifeen fuostuu. 

Adjacent, nte, adj. rajatusten olewa, 
likellä olema. 

Adjectif, m. abjeftimi, laatufana. 
Adjectivement, adv. laatujanana 

täytettynä. 
Adjection, f. lifä, liittäminen. 
Adjoindre, v. a. liittää, lifätä; an⸗ 

taa apulainen: il faut lui a. an, täy: 
tyy hänelle antaa jlu apulaifetii. 

_ Adjoint, m. apulainen, apuri; mäli- 
ajalfi määrätty oikeuston jäjen. 
Adjonction, f. jlun määrääminen 

wirfa-apulaifekfi 1. jäjenekfi oiteustoon. 
Adjudant, m. ajutanti. 
Adjudicataire, m. ja f. fe, jolle kalu 

huutokaupasja annetaan 1. määrätään ; 
a. d’un pont à construire, fe, jolle 
uraffa-faupasfa filta annetaan raken. 
nettarvaffi. 

Adjudicatif, ive, adj. jugement a., 
tuomio, jofa määrää jlin jlun omaffi. 
Adjudication, PA tuomiolla määrää» 

minen jlun omafft. 
Adjuger, v. a. tuomita jfun omaffi. 
Adjuration, f. manaus. 
Adjurer, v. a. manata; (fuw.) Bar- 

taasti pyytää, rukoilla. 
Admettre, v. a. päästää faapuwille, 

fuoba pääs; otatfua todeffi; hymätkjyä, 
myöden-antaa, fallia. — S'a, v. r. ſo⸗ 
pia otakjuttamatfi. 

dminicule, m. (lafit.) fyrjätodis- 
tus, päätodistusta tukema ftmwujeikka. 

Ädministrateur, trice, 4. hoitaja, 
talouden haltia; ballitustointa bywin 
käftkttämä. 

Administratif, ive, adj. ballitus- 
hoidollinen. 
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Administration, f. hallinto; BGalli- 
tus; wirfabuone. 
A dministrer, v. a. hoitaa, hallita; 

a. des témoins, toimittaa todistajia; 
a. un remède, antaa lääle; a les 
sacrements, toimittaa ferran ehtoolli- 
fen jalamista. 

Admirable, adj. ibastuttawa, ihme- 
teltävä, oimallinen. 

adv. Admirablement, 
wästi. 

Admirateur, trice, s. ihailija. 
Admiratif, ive, adj. jota ihailusta, 

ihmettelemistä ofottaa. 
dmiration, f. ihailus, ihaileminen ; 

ihmetteleminen. 
Admirer, v. a. ihailla, ihmetellä. — 

g'a. v. r. itjeänjä thailla. 
Admissibilité, f. otollifuus. 
Admissible, adj. otollinen, todeu- 

näköinen. 
Admission, f. twastaan-ottaminen 

(feuranjäfenelfi) ; lupa, myönnytys. 
Admonété, m. tuomarilta annettama. 

tahdenkeskinen warotus. 
Admonéter, v. a. antaa fahbentes- 

linen warotus [tuomarista]. 
Admoniteur, m. warottaja. 
Admonition, f. warotus. 
Adnö6, 6e, adj. (ta8m.) toifeen kiinni 

lasmanut. 
Adolescence, f. nuovuns, nuoruu- 

ben ikä. 
Adolescent, nto, m. ja f. nuoru- 

lainen. 
Adonide, f., Adonis, m. (fasw.) 

abonig-faswi; (fuw.) kaunis nuoru- 
lainen. 

g'Adoniser, v. r. ylönpaltifesti fi: 
roita, fetfaroita. 

Adonné, 6e, adj. taipuva, betas. 
Adonner, v. n. (merimw.) le vent 

adonne, tuuli täy myötäijekji. — S'a., 
v.r. (à ge.) hartaasti antautua jkulle 
toimelle, harrastaa jokin. 

adoptant, m. jofa lapfen omaffenfa 
ottaa. 

Adopter, v. a. omaffi lapfelfi ottaa; 
(fuw.) omafkjenja tunnustaa, omatfua. 

Adoptif, ive, adj. omalfi lapſekſi 
otettu. 

Adoption, f. omaffi lapfeffi otta- 
minen, 

ihmeteltä= 



Ador 

191 dorable, adj. ihailtama, ralastet» 

Adorateur, trioe, s. tbailija, ju⸗ 
maloitfija. 

Adorer, v. a. palella, kunnioittaa, 
jumaloida; (futv.) kunnioitusta ofot- 
taa, fumartaa. 

Ados, m. päimään kaltawa taswin- 
lama, nojaawa jhlin muuriin. 

Adosser, v. a. nojata felin jlin 
wastaan ; jatenmuota kiinnittää. — 
Sa, » v. r. nojautua 

douber, v. a. afettaa pailallenja 
nopea (ſhakkipelisſä); a. un vaisseau, 
L Radouber. 
Adouoi, m. lafin 1. metallin pole 

raus ]. tiillottaminen. 
Adoucir, v. a. mafeuttaa, fulostut- 

taa; liemwittää, huojentaa; kefyttää; pos 
Ierata; (maal.) ftementää wärit. — 
Sa v r. maleentua; liemetä, lauh⸗ 
tua, laatua. 

Adoucissage, m. aine, jolla wärit 
ltavennetään. 

Adovcissant, nte, adj. liementäivä, 
helpottaa. 

Adoucissement, m. liewitys, belpos 
tus; märien fiewentüminen. 

Adoucisseur, m. poleraja, kiillottaja. 
Adoué, ée, adj. (metf.) pariintunut. 
A t, nte, adj. gomme a-e, 

braganti-gummi. 
Adressant, nte, adj. abdvesferattu. 
Adresse, f. adres 1, mimisofotus; 

päällekirjotus; paikka, misjä jofu on 
haettawa 1]. ihin talu on lähetettä» 
mä; alamainen firjotus 1. anomus, 
tirja: notkeus; ketteryys, fulfeluus. 
A r, v. a. päällekirjotukjella 

warustaa ; adresferata ; ofottaa [ähetettä= 
wälfi; tääntää jlun puoleen: a. la pa- 
role à gn; a. ses prières à Dieu; 
omistaa jfulle (firja). — S'a, v. r. 
ääntyä {hu fun puoleen afiata warten; 
——ã— 
Adroit, oito, adj. taitawa, näppärä, 

notkea; fuffela, 
Adroitement, adv. taitamasti, j. n. e. 
Adulateur, trice, s. imartelija, mais | 

tittelija. 

13 Aest 

Adulte, adj. täyfilaswuinen, nainta- 
iällä ofewa. 

Adultération, f. wmäärentäminen. 
Adultère, m. awionrilos. — m. ja 

f. awioltiton-riffoja. — adj. amioliits 
toa riffowa; (fuw.) määrennetty. 

Adultérer, v. a määrentää. 
Adultérin, ine, adj. ſalawuoteu⸗ 

bedja fyntynyt; äpärä. 
Aduste, adj (läälet.) tulebtunut. 
Adustion, f. tulehdus. 
Adventiee, ja ſiwulta tullut; 

plante a. istuttamatta faswanut. 
Adventif, ive, adj. (lalit.) fimu- 

perintönä faatu. 
Adverbe, m. adwerbi, määräjana. 
Adverbial, ale, adj. adwerbinen. 
Adversaire, m. ja f. wastustaja, 

wihollinen. 
Adversatif, ive, adj. wastatobtainen. 
Adverse, adj. mastaffainen; partie 

a., viitameli. 
"Adversité, f. wastus, toma ouni; 

hätä, waiwa. 
Advertance, f. tartallifuus, tarkkuus. 
Advitalité, f. elfin-aifainen nautinto. 
Adynamie, F. (lääket.) taudista tullut 

woimattomuus. 
Adynamigue, adj. woimattomuutta 

waikuttawa. 
Aéré, 6e, adj. wilwakka, raitis. 
Aörer, v. a. tuulettaa. 
Aérien, enne, adj. ilmasta ſynty⸗ 

nyt; ilmaan luuluma, ilmas. 
Aérifère, adj. ilmaa johtama. 
Aérification, f. aineen muuttumi- 

nen ilmanlaltaijelfi. 
Aériforme, adj. ilmanlaatuinen. 
Aérographie, /. ilmatiede. 
Aérolithe, m. meteoriskimi, ukon- 

nuoli. 
A6romötre, m. ilmamittari, -puns 

tari. 
Aéronaute, m. ilmapurjehtija. 
Aérophobie, f. ilmantauhu. 
Aérostate, m. ilmapallo, ilmalaiwa. 
Aérostateur, m. ilmapurjehtija. 
Aérostation, J. ilmapurjehdus. 
Aörostatigue, adj. aerostatinen; 

ilmapurjehdukjeen kunluwa. — f. aeroë- 
Adulation, f. matelewa imarteles | tatifa. 

minen. 
Aduler, v. a. matelemasti imarrella. 

e 

Aérostier, m. ilmapallon johtaja. 
Aestötigue, f. estetila, kaunens-oppi. 



Affa 

Affabilitö, f. ystämällijyys, kohte⸗ 
liaiſuus. 

Affable, adj. (à gn) ystäwälli⸗- 
nen, fobtelias. 

Affablement, adv. tystämällifesti. 
Affabulstion, f. fabun fimendellinen 

mieli. 
Affadir, v. a. mauttomalfi, ilettä- 

wüffi tehdä; a. le coeur, kuwottaa. 
Affadissement, m. furwotus. 
Affaiblir, v. a. beifontaa, rautaista, 

woimwuttaa. — S'a., v. r. heiklontua. 
Affaiblissant, nte, adj. beifontawa, 

woiwuttawa. 
Affaire, f. teko, toimi, toimitus, teh- 

tämä, afia, wirka; riita-afia; kahakka; 
afijoitftastoimi; tapaus; avoir a. de, 
olla jfun tarpeesja; avoir a. à, ]. avec 
gn, olla afioisfa jfun fansfa. — Affai- 
res, pl maltio-toimet; a-s de la fi- 
nance, waltiorahasto-toimet; homme 
d’a., toimitusmies, waltuusmies; char- 
gé Va. twaltion puolesta maltuutettu. 

airé, 6e, adj. toimisja olema; 
puuhaama. 

Affaissement, m. laskeuminen; fur- 
fastunut, weltostunut tila. 

Affaisser, v. a. lafaannnttaa, litis- 
tää. — S'a., v. r. laskea, mwajota; fur: 
kastua. 

Affaiter, v. a. fefnttää, harjottaa 
petolintua jahtiin. 

ffaler, v. a. (merim.) löyhentää, 
laskea, fiirata alas. — S'a., v. r 1a8- 
feutua alas; vaisseau affalé, leeker⸗ 
wallisſa, Liika likellä vantaa olema 
laiwa. 

Affamé, 66, adj. nälistynyt, nälläi- 
nen; (luw.) a. de gc., jlin bimoawa. 

Affamer, v. a. nälällä näännyttää ; 
a. toute une table, ſyddä niin että 
muut pöydäsfä olewat nälläiftkfi jää- 
wät. 

Afföagement, m. läänitykjelä wa: 
vustaminen. 

Affectation, f. halu, harrastus: a. 
des honneurs; teesfenteleminen; tees- 
fennelty meno; (latit.) fiinnitys, intel. 
ninfi, panttaus; (lääket.) mielenkiilutus. 

Affecté, Ge, adj. teeskennelty, tees- 
lentelemä; fiinnitetty, intefnattu; (taus 
din) fobtaama. 

14 Affi 

fennellä; a. de, olla olewinanfa, näht- 
tää jltkin; liikuttaa, fostea; (lääket.) 
tohdata, mahingollifesti wailuttaa; mää: 
rättyyn —tarlotukieen fäätää (raboja, 
j. m. €.); liinnittää, intefnata. — S'a., 
v. r. (de gc.) panna fydämellenfä, 
pahottaa mieltänjä jlkin. 

Affeotif, ive, adj. fydäntä liikutta- 
wa 1. koskewa. 

Affection, f. mielenliiklutus, tunne; 
lempeys, hellyys; Halu, taipumus; taus 
binfobtaus. 

Affectionné, 66, adj. fuofiolfinen, 
hellä, harras. 
Affectionnement, hartaasti, 

lempeästi. 
Affectionner, v. a. lempiä, fuofi- 

tella; harrastaa; sa. gn, tehdä ystä- 
wäkfenſä. — S'a., v. r. (à ge.) bar- 
taudella, innolla antautua jokin. 

Affectueusement, adv. lempeästi, 
fulosti, ratfaasti. 

Affectueur, euse, adj fymää liilu- 
tusta ojottama, tuntehikas; liiluttama, 
kostewa. 

Afférent, nte, adj. portion, part 
a-e, ofuus jalamattomasfa (eftm. pe- 
rinnösfä). 

Affermer, v. a. wouralle pannua 
1. antaa. 

Affermir, v. a. mahmistaa, tukea. 
— S'a., v. 7. wahwistua. 

Affermissement, m wabwistaminen, 
tuleminen. 

Aff6t6, 6e, adj. teeskennelty, kei⸗ 
mailewa. 

Affétérie, f. teeskennelty meno, kei⸗ 
maileminen. 

Affetto, affettuoso, adv. (foit) lii- 
futtawaifesti. 

Affiche, f. juififeen paikkaan lyöty 
ilmotus; ilmotuspaperi; paalu we 
neen liinnittämistä marten. 

Afficher, v. a. panna ilmotus jule 
fifeen paikkaan; tieboffi faattaa juiti- 
fesfa paikasja ilmottamalla; olla ole 
winanja: a. le bel esprit. — S'a, 
v. r. afettua näkymiin; s'a. pour, olla 
olewinanfa. 

Afficheur, m. jola afettaa ilmotukfia 
julliftin paikkoihin. 

dé, 6e, adj. uskottu, uskollinen, 

adv. 

Affocter, v. a. haluta; himota; teeB- | luotettawa. — m. ja f. kihlattu. 



Affi 

Affiler, v. a. hioa, terottaa. 
Affleur, m. bioja, terottaja. 
Affiliation, /. yhtiön tahi fenvan kiits 

tyminen toijeen: fiitä jyntynyt keskuus⸗ 
olo; jfun ottaminen feuvan jäfenelfi. 

jer, v. a. lapjeljenja ottaa; jeu- 
ran jäjenelji ottaa. — S'a., v. r. yh⸗ 
distää fansfanfa [feuroista, yhtiöistä]. 

Affinage, Affinement, m. puhdista- 
minen, firfastaminen: terotus. 

Affinerie, f. puhdistus-, Lirkastus- 
tehdas; puhdistus-ahjo; rautalanta- 
tehdas; rautalangan kimppu. 

our, m. puhdistaja, kirlastaja ; 
tautalangan metäjä; lällijeppä. 

Affinité, f lanfous, fufulaifuus; 
lifeinen yhdistys. 

Affinoir, m. tiheä häkilä. 
Affiguet, m. neula- tahi ſukkawar⸗ 

taan fotelo; — a-s, pl. naisten koreet. 
Affirmatif, ive, adj myöntämäinen, 

tobistamainen; ratfaijewa: ton a. 
Affirmation, f. myönnytys, mwahmwis- 

tué; malallinen todistus. 
Affirmative, f. myöntämä lanfe. 

eurer, v. a. tafaforfoon ajettaa. 
— v. n. Pystyjuorasja feijoa; liittyä 
yhteen, pinnoilla hywin liittyä. 

Afflictif, ive, adj. peine a-e, ruu- 
miinranfaistus. 

Affiiction, f. murhe, furu, Kärfimys; 
wastoin⸗käyminen, onneton fobtans. 
Aflligö, 6e, adj. murheellinen; ki⸗ 

wistämwä, järkemä (ruumiin-jälen). 
Migoant, nte, adj. jurettama, fu- 

rullinen. 
Affliger, v. a. furettaa, huolestut- 

taa; waiwata, rankaista, etfiä: dieu 
a voulu a. son peuple; knrittaa, lis 
buttaa libaanfa: a. par des jeûnes. 
— S'&, v. r. (de gc.) huolehtia, huo⸗ 
(ta, ſurra. 
Affluence, f. wedenjuokju, tulmaa- 

mien, yhtyminen; tungos, paljous. 
= Affluent, nte, adj. toijeen laskema 
of); tulwaawa; — m. fimu-, haara: 
Joli; paikka, josja toinen joki toifeen 
laskee. 

Affluer, v. a. juosta, tulmata, las⸗ 
fea [webestä]; (kuw.) tunkea; funrin 
määrin faapua. 

Affoiblir, Affoiblissement, f. Affai- 
blir j. m. e. 

15 Affr 

Affol6, 6e, adj. lumottu, hurjasti ra- 
lastunut: aiguille a-e, väärin wiit⸗ 
taama fompasfi. 

Afforage, m. wero maanomistajalle 
wiinin myymifen oikeudesta; takja, 
jonfa mukaan myydään. 

Afforer, v. r. panna hinnan mää» 
räystä, taljaa. 

Affouage, m. oikeus ottaa metjästä 
polttopuita. 
Affouagement, m. erotus tulen, 

fijojen luwun mukaan. 
Affourche, f. ancre da. (laimw.) töijis 

anffuri. 
Affourcher, v. a. laëfea töijisanklu- 

vi; liinnittää laiwa); bangoffaafft 
meistää 1. muodostaa. 

Affourrager, v. a. vuoflia, apata, 
lyöttää (karjaa). 

Affraiohir, v. n. fiihtyä, mirentyä 
[tuulesta]. 

Affranchi, ie, adj. wapautettu; — 
m. ja f. wapautettu orja. 

Affranchir, v. a. wapaiuttaa; ma- 
paalji tehdä; kirwottaa; a. une lettre, 
juorittaa postiraba firjeestü; (meritw.) 
a. la pompe, pumputa tyhjäkji. — 
Sa, v r. wapautna. 

Affranchissement, m. wapauttami- 
nen; postimakjun fuorittaminen. 

Affre (= aafr), /. affres de la 
mort, fuoleman tusta. 

Affrétement, m. wouraaminen, rab- 
taaminen (laimwan). 

Affréter, v. a. wourata, rahdata 
(laimwa). 

Affréteur, m. laimanrahtaaja. 
n Affreusement, adv. hirmeästi, fau- 
easti. 
Affroux, euse, adj. hirmweä, kauhea. 
Affriander, v. a. maluijalji tehdä, 

matleifiin totuttaa; honlutela. — S'a, 
v. r. tottua mafeifiin. 

Affrioler, v. a. houkutella mateifilla, 
juurilla fupauffilla. 

Affront, m. folwaus, Hämwäistys; 
häpeä. | | 

Affrontailles, f. pl. talonrajat; pien- 
tareet. 

Affronter, v. a. ubleasti hyökätä; 
pelkäämättä mastustaa; pettää. 

Affronterie, jf. hämytön petos. 
Affronteur, euse, s. bütoytün petturi. 



Affu 16 Agir 

Affablement, n. buntu; mauton ja! Agoncement, m. järjestäminen, fit 
naurettatwa pulu. woominen; erisofien fointu taulusja. 

Affabler, v. a pulea mauttomaan: Agenoer, v. a. fomasti fitstitä. — 
ja naurettawaan puhun. — Sa, v. 7.:S'a., v. r. fiistiitä. NOIN 
(de ac.) pukeutua nanrettamwasti. | Agenda, m. muistooupano-firia; Éir- 

t, m. lawetti; pysjynpuu; être, jotelma. 
à Va, olla mäijykjisjä [metfästäjästä]. |  Agénésie, f. kykmenättömyys. 

ge, m. fanuunain fuunnitus,| —Agenouillor, v. a. faattaa polwille 
afettaminen Taweteille; käfityöläijen työs | laskeumaan. — S'a., v. r. laskeutua 
talusto; työkalujen hiominen. polwillenfa. | 

t6, 6e, adj. hymällä työkalus-| Agent, m. wailuttawa fyy, woima; 
tolla mwarustettu. afiamies; a de banque, pankin⸗ 
After, v. a. (uunnittaa fanuuuaa; | mellari. NUO 

biota työkalut. Agörat, m. (kasw.) werijuurt (agri- 
tiau, m. mitätön afia, rôty. — | monia) | 

pl. työkalusto. Agglomération, f. tahmautuminen. 
Afin que, Afin de, conj. että, fiinä| Agglomérer, v. a. läjätä, foota, 

tarkotuljesja että, jotta. tahmauttaa. — S'a., v. r. tabmauntua 
Aga, m. aga, turkkilainen päällikkö. | täärökji. 
Agaçant, nte, adj. tiihottama, bou-|  Agglutinant, nte, adj. talistuwa, 

luttelema, miellyttävä. tarttuma; (lääket.) haamaa parantaa. 
Agace, f. haralka. Agglutination, f. baawan parannus ; 

acement, m. hampaiden wuole: | tafistuminen. 
tus 1. arkuus; fiibottaminen, mietteles| —Agglutiner, v. a. metää fofoon, 
minen. parantaa (haamati; takertaa. 

Agacer, v. a. tehdä hampaat aroilji;| Aggravant, nte, adj. raskauttama. 
kiihottaa; houkutella, mielitellä; pistellä. | —Aggravation, . a. de peine, ran- 

Agacerie, f. liihdytys, Goulutus, | kaistukien Powentaminen. 
leimaileminen. Aggrave, f. uubistettu warotus 

Agacin, m. liikawarwas. pannan uhalla (fatolifesfa kirkosſa). 
Agame, adj. (kasw.) fumuton. Aggraver, v. a. pahentaa, huonon⸗ 
Agape, f. raflauben atria. taa; toatleuttaa. — S'a., v. r. paben- 

_Agapètes, f. pl naiſet, jotka frig- | tua, huonontua; mwaileutua. 
tin⸗ uskon enfi-aikoina afuimat yhdesjä| Aggrédir, v A hyökätä, ryntää. 
hartauden Garjottamista warten. Aggrég ... €. Agrég... 
Agario, m. eräs fienen laji (agaricus). 0, adj. tepeü, kerkeä, notkea, wi⸗ 
Agasse, {. Agace. rel, liiffumatuen. 
Agaste, f. eau d’a., tulwa-fabe. Agilement, adv. tepeästi j. n. €. 
Agate, f. agati-kiwi. Agilité, f. fepeys, ferkeys, notkeus, 
Agatis, m. farjan mwiljamaasja te: | wireys. 

temä mabinto. Agio, m. agio, laaft, wälimatfu 
VÖ, m. amerilalainen aloe (aga- | (rahanmaihdosfa). 

ve americana). iotage, m. vaha-, wetjeli-faupya; 
Ago, m. ikä, elin-aika; ihmis-elämän | toronkiskominen. 

ailalaufi, aika: à. tendre, lapinnden | Agioter, v. a. pitää rahas, wekjeli- 
aila; entre deux â-s, teski-ikäinen; | kauppaa. 
il n’est nas enä, ei ole laillifesfa | Agioter, m. raha-, weklſeli⸗kauppias; 
tjäsfä; aifafaufi: Vä. d’or. foronfiéluri. 

, 60, adj. määrättyyn ikään jou-| Agir, v. n. wailuttaa; toimittaa; olla 
tunut: à. de deux ans, fabben touo- | liikkeesjä; a. sur. wailuttaa jluhun; 
den iläinen; ijäkäs. a. pour gn, jlun puolesta toimittaa; 

Agence, f. afioitfija-toimi; mirka-,|a. en homme d'honneur, täyttäitä 
afloitfija-fonttori. tunnon miebenü;ils’agit de, afia koskee... 



Agis 

Agissant, nte, adj. toimelas, tois 
melias. 

Agitateur, m. yllyttäjä; fapinan- 
nostaja. 

Agitation, /. buisfuminen, Gyöky- 
minen; lemottomuus; mielenliilutus, 
sluohu. 

Agiter, v. a. Guiskata, hnöklymifeen 
faattaa; yllyttää, lemwottomaffi faattaa; 
tummailla, pitää tyſymykſen alaijena: 
a. one question. — S'a., v.r. tui» 
masti fiiffua, hyölyä; tuskitella. 
Aglomération, £. Agglom ... 
Aglutinant, f. Aggl... 
Agnat, m. ijänpuolinen heimolainen. 
Agnation, f. ijänpuolinen beimolai- 

uns. 
tique, adj. ijänpuolinen 1. uros- 

puolinen (fufulatfnus). 
eau. m. faritia. 

Agneler, v. n. wuonia, karitſoita. 
Agnelot, m. faritfanen, wuonanen. 
Agnelin, m. laritf PP n willoineen. 

— Agneline, adj. f. faritjan-; laine a., 
ftemenet. 

Agnelins, m. pl. liemenet; peitotut 
taritjannabat. 

Agnés, f. nuori wiaton tyttö. 
Agnus (— aggnyys), m. wihitystä 

mahasta tehty —2* kuwa. 
nie, f. tuolemanfamppaus, -tus- 

fa, hengenlähtö. 
Agonisant, nte, adj. fuolemantie- 

lisfä, hengenlähdösjä olema. 
niser, v. n. olla fuolemaifillanfa, 

ir ur OA , roti 
Agrafo, f. balanen, folti. 
_Agrafer, v. a. batafilla, foljella fiin- 

nittää. 
Agraire, adj. loi a., peltolafi (Ro- 

malaifilla). 
Agrandir, v. a. ijontaa, [uurentaa; 

forottaa, ylentää; liiotella: a. un récit. 
Agrandissement, m. ijontaminen; 

lastoaminen, hyötyminen, ifoneminen. 
Agravant, 1. A 
Agréable, adj. 

SET. | 
; juloinen, otollinen, 
erttainen. 
Agréablement, ado. fuloifesti, hert- 

taifesti. 
Agr66, m. afiamies fauppa-oifeudesfa. 
Agréer, v. a. hywäkſi ottaa, hywäk⸗ 

ſyä; (laiw.) tallata. 

17 Ahan 

Agréeur, m. tallaaja. 
Agrögat, m. pienistä ofista fofoou 

pano; talerrus; fillä lajilla (yntynyt 
tappale. 
N ation, /. ottaminen feuran jäs 

fene = Pura: talervus. 
Agrögö, m. 1. Agrögat; profesforin 

ftjainen. 
AgTÖger, v. a. jäjenelfi ottaa; fijai- 

ſekſi afettaa; talertaa. — S'a,, v. r. ta- 
tertua. 

Agrément, «m. fulo, fulotfuus; mies 
luifuus; harmi, tyydytys; humitus; — 
a-8, pl. waatteen, huonekalujen koris⸗ 
teet; a. du chant, laulusſa täytetyt ko⸗ 
reilemifet; foitanto ja tansfit nüvtel- 
mäsjä. 

Agröner, v. a. ajaa että menheestä. 
Agrös, m. pl. tallaafi. 
AgTOsseur,m.ryntäwä puoli, ryntäjä. 
Agressif, ive, adj. ryntämä; pääl. 

felartaawa. 
Agression, f. ryntäys, päällekarkaus. 
Agreste, adj. maalainen, talonpoi- 

lainen; inghe. 
Agricole, adj. maata wiljelewä. 
Agricultour, m. maanwiljelijä. 
Agriculture, j. maanwiljelys. 
Agrie, f. fawipuoli. 

grier, m. -ère, f. maamero jota 
juorttetaan kuhilaluwulla. 

s'Agriffer, v. v. tynfin tarttua jölin. 
lophage, m. metfänriistalla elä- 

mä kanſa. 
Agripaume, f. (tasw.) eräs taswi 

cardiaca). 
gripper, v. a. abneesti kaapata 1. 

haalia. 
Agronomo, m. oppinut maan miljelijä. 
Agronomie, f. maanmiljelys-ttede. 
Agronomique, adj. maanviljelys: 

tieteellinen. 
Agrostide, f. 

(agrostis). 
Agrouper, f. Grouper. 

errir, v. a. totuttaa fotaan, fo- 
taijelji faattaa; laraista. — S'a., v. r. 
fotakuntoifelfi tulla; (à ge.) tottua jhkin 
waileaan. 

Aguets, m. pl. aux aguets, wäijyk⸗ 
fisjä. 

Ah! int. oil ob! 

fuobo, kasteheinä 

| —Ahan, m. vafittawa työ 1. puuba. 

2 



Aban 

Ahaner, v. a. toimittaa vafittamaa 
työtä, puuhata. 

Aheurtement, m. vnlfipäifyys, itfe- 
pintaifuus, fowafisfoifuus. 

Aheurter, v. a. loukata, fuututtaa, 
Härjyttää. — S'a.. v. r. (a ge.) nisfotella. 

Ahi! int. woi! 
Aharir, v. a. Gämmästyttää, tyr- 

mistyttää, tyhmistyttää. 
Ai, m. (eläint.) laiskiainen. 
Aide, f. apu; kappelikirkko; lasket: 

tawa (fammio); a l’a., auttalaat. 
Aide, m. apulainen, apuri; a de 

camp, ajutantti. | 
Aldeau, m. paffaustfuritta. 
Aider v. a. auttaa; a. (à ge.), edes 

auttaa jhlin, edistyttää. — S'a., v. r. 
(de gc.) läyttää hyödykjenjä. 

Aïe! int. oil toi! 
Aieul, eule, s. ijän-ijä, ijo-ijä, waari, 

ullo; äidin-ifä, tuora; ifän-äiti, muori, 
mummo; äidinsäiti. 

Aïeux, m. pl. efi-ijät, efimanhemmat. 
Aigail, Aigayer, f. Aiguail, Ai- 

guayer. | 
Aigle, m. fotta; fuparinen firjapul- 

petti (fatol. kirkoisſa); fuurilabjiainen 
mies. 

Aigle, f. fotfa (maalunasja); eräs 
tähtijilerö; vomalaisten legionain fotas 
mertti. 

Aiglon, m. fotfan poikanen. 
Aigre, adj. hapan, lirpeä, Parmas; 

fatfera; hauras, Pimeä, räikeä; un ton 
a.; (lum.) fatfera; fowa, äreä. 

Aigre, m. bapos, happamuus. 
Aigre-doux, -douce, adj. waritoi- 

nen, happamensimelä. 
Aigrefin, m. fonna, riimiö, hirtehi- 

nen. 
Aigrelet, ette, adj. bapabto. 
Aigrement, ado. fatleraëti, far- 

waasti. 
Aigremoine, f. weri⸗juuri (agri- 

monia). 
Aigremore, m. fyfimurska. 
Aigret, ette, adj. hapahto. 
Aigrette, f. waltoinen haikara; bai. 

faran fulista tehty tupfu; joubitupiu 
hewojen pääsjä; tupjun muotoon teh- 
bot Loristulfet; fiemenhatu, haiwele; 
eräs foteloifen laji. 

Aigreur, /. happamuus, kirpeä ma- 

18 Ail 

tu; farwaus; (kuw.) katkeruus; To- 
wuns, äreys; — a-s. pl. Närästys; 
fantea, jyljeä pailla piirroskumisja. 

Aigrir, v. a. hapantaa; baurastut- 
taa; (lum.) katkerotttaa, mihottaa; pa- 
hentaa. — S'a., v. r. hapata; (kuw.) 
ihastua, pahentua. | 

igu, u6, adj. terää; winha, fi: 
med; ällinäinen, liwistäwä (tauti); 
tuima, ällipikainen. 

iguade, / juomameden tuominen 
laimaan; pailla mistä fitä tuodaan; 
juomaweden warat laiwasſa. 

Iguail, m. aamutaste. 
Aiguayer, v. a. bubtoa, wiruttaa, 

tylpeä. 
Aigue-marine, /. aguamarini, fini- 

fen-mihertämä kalliskiwi. 
Aiguière, f. wefifannu; pefinfannu; 

jähdytys-amme. 
Aiguiérée, f. fannullinen (wettä). 
Aiguillade, f. tutfain, pistin jolla 

härkkä ajetaan. 
Aiguille, f. filmänenla, neula; ludine 

marras; fielt (maa'an-tangosfa); tor- 
ninbuippu; wuorenhuippu; obeliski ; Lis 
mipura; kellonwiiſari; eräät kalan lajit. 

Aiguillé, 6e, adj. neufanmuotoinen. 
Aiguillée, f. neulanfilmäys. 
Aiguiller, v. a. leifata faibi (fil- 

mästä). 
Aguilletage, m. (laiw.) föyttäminen, 

furninfi. 
Aguilleter. v. a. nyörittää, paulot- 

taa; (laiw.) köyttää. 
Aigulletier, m. nyörinpunoja. 
Aiguillette, f. mnyörinauha, fure. 

paula ; furninki⸗touwi; pitlin-päin lei 
attu liha, lihalaistale; olkanauhat (uyp- 

fierilla). 
ä Aiguill etier, m. neulafeppä; neulan» 
otelo. 
Aiguillon, m. ofa; pistin (mehiläi- 

jen); tutfain (faumasja, jolla härkiä 
ajetaan); (furo.) kiihotin, yllytys, keho⸗ 
tu8; a. du remords, omantunnon mai» 
wat. 

| Aiguillonner, v. a. palottaa härkiä 
tutfaimella; kiihottaa, yllyttää, kehottaa. 

Aiguisement, m. terottaminen. 
Aiguiser, v. a. terottaa. 
Alguiseur, m. bijoja, terottaja. 

il, m. lynfilaukka, fipuli. 



Alle 19 Ajus 

Aile, f. fiipi; fuoja; (fotam.) fota- | temuus (puheesja, käytökjestä); warals 
rinnan ftipt; a. de l'oreille. forwas | lifnus; — a-s, 
lehti: a. du bâtiment, tylkirakennus. 

Aïlé, 6e, adj. fiimillinen, ftimillä 
warustettu. 

Aileron, m. fiipitynfän pää; emä, 
mus; ftipi, lasta (mefirattaan). 

Ailette, f. fengün fijäpuolelle neu- 
lottu nabfalaista. 

Aillade, f. fipuliliemi, -foofi. 
Ailleurs, ado. muualla; Va., muual- 

ta; muutoin. 
Aimable, adj. ralastettama, herttais 

nen. 
Aimant, m. magnetineula. 
Aimant, nte, adj. laupias, kellä, 

lempeä. 
Aimanter, v. a. magnetifelfi tehdä. 
Aimer, v. a. rakastaa, lempiä, hy⸗ 

wänä pitää; a. à, mieluijasti jklin tu 
bä, rakastaa; a. mieux, mieluimmin 
tehdä. — S'a., v. r. dans un lieu, 
mielellänjä olla, hymä olla jskin pai- 
laëfa; s'a., rafastaa toinen toistanja. 

Aine, f. fume, vaubafet. 
Aîné, 66, adj. efiloinen; manhempi, 

wanhin. 
Ainesse, f. droit &a., efilois-oifeus. 

— Ainsi, adv. niin, fiten, niinmyÿs; 
fs; filä tawalla; a Dieu me soit 
en aide! miin totta Jumala minua 
anttafoon. — Ainsi que, adv. tuin 
myös. 

Air, m. ilma; tuuli: prendre l’a. 
hengittää raitista ilmaa; wiima, weto; 
fatfanto, näkö, muoto: avoir l’a. de, 
näyttää jltkin; käytös, afu; yhdenkal. 
taifuus ; ils ont bien de Pair Pun de 
l'autre: (laul.) aria; fämel, nuotti. 

irain, m. wasft, mesfinfi: da, 
(tnw.) kowa, häwytsn. 

Aire, /. puimatanner, luwa, ſawi⸗ 
permanto; pinta, ala, alan fuuruus 1. 
laajuus; petolintujen pefä; tehä (au- 
tingon ympärillä), (merim.) a. de 
vent, ifmafunnta. 

Airée, f. laattiallinen eloja (ferras- 
fanfa tapettamat). 

Airelle, f. mustilla; a. rouge, puo- 
Intfa ; a. veinée, juomulla. 

Airer, v. n. pefiä, rakentaa pefää. 
Ais, m. lanta; lautanen. 
Aisance, f. leweys, Inontemuue, ſu⸗ 

J. malli. 
Aisceaa, m. f. Aisseau. 
Aise, f. Gymä olo, mukamuus; tois 

meentulo: à l’a. mulamasti; être à 
son aise, olla mufawasfa, mieluifesfa 
tilasfa, tulla Jyrin toimeen; ilo: ravi 
d’a., ilosta palabtunut; — a-s, pl. mus 
fawuus. 

Aise, adj. iloinen; tyytymäinen. 
Aisé, 6e, adj. belppo; muklama, kes 

wet, Iuontewa; warallinen. 
Aisemont, m. mulamwmuus; matti. 
Aisöment, ado. helposti, mulamasti. 
Aissean, m. tynnyrin mannehtijan 

murrehöylä, muurtmajara; katonpaann; 
vu. 
Aisselier, m. depirfi, nislapuu. 
Aisselle, f. fainalofuoppa. 
Aissellière, f. uurre-astiain pohja. 
Aissette, f [. Aisseau. 
Aissiou, f. Essieu. 
Aisson, m. (meriw.) trali, enteritrafi. 
Ajonc, m. (faëw.) eräs Pasi (ailen 

europaeus). 
Ajouré, 66, adj. (waaf.) reijitelty, 

lämistetty. 
Ajournement, m. (lafit.) Haasto; 

toistaifekfi Iykkäys. 
journer, v. a. oifeuteen haastaa; 

toistaijelfi lylätä. 
m kk m. (eos mitallia fulats 

taesja; lijäys Läfikirjotukjeen tahi kor⸗ 
jaus-arlkiin. 

joutée, /. pitennetty iita. 
Ajouter v. a. lifätä, liittää. 

outoir, {. Ajoutage. 
ustage, m. rahakappalten painon 

tart aa minen. , leisſi ptit 
uste, f. (laiw.) pleisfi, plitfi. 

Austenient, m. A fomits 
taminen, järjestäminen, tarffaaminen 
(mittojen); pulu. 

Ajuster, v. a. tarlata, ojentaa 1. fruu- 
nata (mittoja); fomitella, järjestää; fo. 
wittaa; pukea, foreilla, firoa; tähdätä; 
(merino.) plitjata; rulata (kello), rahas 
appalten painoa tarfata. — S'a. 2. r. 
(pour) hankkia, walmistaita; fuostua 
8tkin); (à) fomeltua; mukauntua; pu- 

entua, ftroutua. 
justeur, m. mittojen fruunaaja 1. 

tartkaaja. 



Ajus 

justoir, m. rabatwaala. 
utage, Ajutoir, Ajoutoir, m. tot- 

wi josta fuibluläbteen weft purkaa. 
Alabastrite, f. eräs alabasterin laji. 
Alacrité, f. hilpeys. 

le, f. puhumattomuus. 
Alambio, m. tislauskolmi. 
Alambiguer, v. a. a. Pesprit, pää- 

tänfä waimwata. — S'a., v. r. fellata, 
fatwartaa. 

m. metjäfian-loira. 
Alanguir, v. a. Geilontaa, woiwut⸗ 

taa, uumuttaa. 
Alanguissement, m. beifontaminen. 
Alarguer, v. n. (meriw.) pitää mer- 

ta, laskea ulospäin. 
Alarme, f. paubu, telme, melun, me- 

teli; hätävymälkkä, hätähuuto: sonner, 
donner l'a., hätää ilmottaa; fausse 
a., turha hätähuuto, (myös) turha fäi- 
tähdys; hämmästys; fäikäydys. 

Alarmer. v. a. fäilähtää, pelottaa; 
lewottomaffi faattaa. — S'a., v. r. füt- 
täytyä, peljästyä; olla lewoton. 

armiste, m. jofa perättömien ja 
pelottawien hahujen lemwittämällä kokee 
lewottomuutta nostaa; hätätoriven ſoit⸗ 
taja, pahinten aamistaja. 

Alaterne, m. (laëw.) eräs penjfass 
lasmi (rhamnus alaternus). 

Albätre, m. alabasteri. 
Albatros, m. albatro8fi (merilintu). 
Albergo, f. eräs perfilau laji. 
Albergeage, Albergement, m. pit- 

källinen wonrauskontrahti (forleintaan 
99 wuotta). 

Albergier, m. eräs perſikapuuu laji. 
Albicore, m. makrilli. 
Albinos, m. pl. walloiſet neelerit. 
Albion, f. Œuglannin muinoinen 

nimi. 
Albique, /. eräs liidun laji. 
Albornos, Albornoz, m. pulinlar- 

moista tehty wiitta päähineellä. 
Albran, m. forjan poikanen. 
Albren6, 6e, adj. fitpirikloinen, fii- 

penfä taittanut; pahoin pelmuutettu. 
Albrener, v. a. forfanpoitafia ampua. 
Albuginé, 66, adj. waalalla (jano: 

taan eräistä kalwoista ihmijen ruu» 
miisſa). 

Albuginoux, euse, adj. woalakois- 
ta kalwoista ſyntynyt. 

20 Aléa 

Albugo, f. waalakka pilkku filmäsjä. 
Album (um = 00m), m. mutstolirja. 
Album graecum (um = 001), m. 

tnimattu walloinen foiranfonta. 
Albumine, f. munanwalfoinen, mus 

nawalko⸗aine. 
Albumineux, euse, adj. munanwal⸗ 

fosainetta fijältää. 
cade, m. Œspanjalainen tuomari. 

Alcahest, m. aine jota allemistat 
luuliwat liumentaman faiffi muut ai- 
neet. 
Alcaïque, adj. allailainen runo- 

mitta. 
Alcalescence, f. alfalinen mätä. 
Alcali, m. allali, lipiäjuola. 
Alcalin, ine, adj. alfalinen. 
Aloalisation, f. allalijekfi faattami- 

nen. 
Alcaliser, v. a. allalijelfi tehdä 1. 

faattaa. 
Alcé, m. birwi. 
Alo6e, f. (faëw.) eräs tasmwi (alcaea 

rosea). 
Alchimie, f. aïffemia, fulantefo-taito. 
Alchimille, f. (faëw.) poimulehti, 

fannusruoho, htirenhame (alchemilla). 
Alchimique, adj. altemiflinen. 
Alchimiste, m. alfemista, tullante- 

ijä. 
Alcool, m. (fem.) alfoholi, ydin: 

miina. 
Aloooligue, adj. alkoholia fifältämä; 

alfoholin altainen. 
coolisation, f. alfobolin fefotta- 

minen muihin aineifin. 
Alcooliser, v. a. tislautien lautta 

erottaa efi wälimiinasta. 
Alcoran, m. alforani, Muhamedi⸗ 

laisten pyhä kirja. 
Alcôve, f. alfowi. 
Aloyon, sn. jäälintu; a. alburne, 

merihämmähätti. 
Alcyonien, adj. jours a-s, ſeitſen- 

päimäinen tymentö molemmin puolin 
talmeneailaista päimänjeifausta, jolloin 
jäälintu peſänſä rakentaa. 

Alderman, m. oltermanni (Englan⸗ 
nisfa). 

Ale, Aile, /. englantilainen olut. 
Aléatoire, adj. ({atit.) joka perustuu 

epätietoijeen tapautieen; contrat a., fon- 
trabti woiton ja tappion ofallijuudesta. 

r 



Alèg 21 Alin 

Alègre, Alégrement, Alégresse,| Algie, f. ſärky, kiwiotys maila. 
Alégretto, Alögro, f. All .... ‘Algorithme, m. luwunlastu: l’a. 

embic, €. Alambic. des fractions, murtoluwun-lasfu. 
Alöne, f. nasfali. Alguazil (— gua), m. eSpanjalainen 
Alénier, m. nastalifeppä, -lauppias. | polifipaliweltia. 
Alönois, adj. ja m. cresson a., nou-| Algue, f. meriruobo, meren-ajofas 

ſurnoho (lopidium sativum). (zostera). | 
Alentir, t. Ralentir. Alibi, m. jlun oleminen toifesfa pai- 
Alentour, adv. feubusfa, ympäris- | fasfa luin fiinä misjä rikos, josta häntä 

tösfä; d’a., feutuun fuuluwa, ympü. | on fyytetty, tapahtui. 
ristön; — a-s, pl. ympärillä olewatj Alibiforain, m. werule, 
feubut, ympäristö; ne Henkilöt, joiden | — Alibile, adj. ruoaffi telmollinen, ra⸗ 
feskundesfa joku elää. witfema: substances a-s. 
Alerte, adj. malpas, hilpeä, toime=|  Aliboron, m. hölmö; maître a., aafi. 

[a8. — int. fulkelaa! Aliboufler, m. fioraffi-puu (styraz 
Alerte, f. ältinäinen räitähdys. officinalis). 
Alöser, Alésoir, Alésure, Aleu, f Alioa, m. eräs nifun laji. 
n... Alichon, m. myillyn rattaan lasta. 

Alidade, f. diopteri-linjali. 
Aliénable, adj. jota on Iuwallinen 

{nowuttaa 1. myydä. 
Aliénation, f. luomwuttaminen, myy⸗ 

minen, toijelle fiirtäminen; (kuw.) a. 
d'esprit houruus, mielettömyys. 

jöner, v. a. fuomuttaa; myydä, 
toijelle fiirtää; wierottaa ; Kääntää pois: 
cela lui a aliéné les esprits; (tuw.) 
a. l'esprit (à gn) faattaa hourukſi, 
mielettömälfi. — S'a., v. r. (de gn) 
mwieraantua, kääntyä pois. 

Alignement, m. ufeiden efineiben 
oleminen fuoragfa linjasfa: les bäti- 
ments sont en a.; nyörillä wiiwaa⸗ 
minen: donner un a., käydä fuora 
linja; (fotam.) astukaa fuoraan! 

igner, v. a. afettaa fuoraan fins 
jaan, nyörin mukaan; astua [willieläis 
mistä). 

Alevin, Alevinage, m. falanfiliö 
jota fammifloibin istutetaan. 

Aleviner, v. a. istuttaa falanfiliô 
fammiffoon. 

Alexandrin, ine, adj. vers a-s, 
alejandrinifet wärſyt. 
. Alexipharmaque, Aloxitöre, adi. 
joka poistaa myrkyn mailutukjen. — 
m. myrkyn mailutusta poistawa aine. 

Alezan 1. Alzan, ane, adj. ſhewo- 
jeta) rantio. — m. ratio; a. brulé, 
mustanrusłea. 

Alöze, f. fapea raiti (ſairaita war⸗ 
ten), waaja; lasta. 

Alfane, f. arabialainen tamma. 
Alfange, f. (fa8w.) touobentaali 

mai (läät.) € ie, f. (lüüt.) fatetert. 
Aaron m. kaleri⸗orjan fable. 
Algarade, f. türleü louttaus, hämy> 

tön berjaus. Aliment, m. rawinto-aine, ruola; — 
Algarot, m. eräs Taji oKennuspul- | a-s, pl. elatus. " 

weria. Alimentaire, adj. rawitfewa; plan- 
tes a-s, ruoaffi felwollifet kaswit; ruok⸗ 
kimiſeen fuuinwa: régime a., järjes» 
tys ruoan nautinnon bteen canaux 
a tuumiin ojat, joiden fantta ruola 

ee. 
Alimentation, f. ruoffiminen, elät 

täminen. 
Alimenter, v. a. ruoffia, elättää. 
Alimenteux, euse, adj. ruottiwa, 

rawitſewa. 
Alinéa, m. uuſi riwi 1. fappale kir⸗ 
jasſa. 

Algazelle, f. (eläint.) eräs gaſellin 
aji 
Algèbre, f. algebra, yleislasku, kir⸗ 

jainlaslu; (lum.) käfittämätön 1. tols 
futon afia. 

Algébrique, adj. algebrainen, alge» 
brahan luuluma. 

Algöbriser, v. n. oppia algebrata. 
— v. a. muuttaa algebran muotoon. 

Algöbriste, m. algebran tuntija. 
Algide, adj. (lüdf.) wiluttawa; 

wiltte. 

e 
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Aliq 

Aliquante, adj. partie a., oja jota 
ei mahdu täyfä kertoja fofonaifeen. 

Aliguote, adj. partie a., ofa jofa 
täyfiä kertoja mahtuu fofonaifeen. 

ter, v. a. faattaa wuoteen omaîffi. 
— S'a., 7. r. tulla muoteen omaffi. 

Alize, f. ora-pihlajan marja. 
Aliz6, adj. vents a-6s, pasfabituu- 

let , (me tuulet palaus-piirien 
mälillä). 

Alizier, m. ova-piblaja. 
Alkahest, Alkali j. n. e., EL Alc... 
Allah, m. PMuhamedilaisten Juma- 

lan nimi. 
Allaitement, m. imettäminen. 
Allaiter, v. a. imettää. 
Allant, m. allants et venants, tu- 

lewat ja menewät. 
Allantoide, f. eläinten filiön ympä- 

rillä olema talo. 
Alèchement, m. wiettelys, wiebütin, 

Allöcher, v. a. fyötillä houkutella; 
mietellä, houkuttaa. 

Allée, f. täytämä, läpiläytämä; 
puilla istutettu käytämä, lebtofuja; ku⸗ 
Jamo; allées et venues, puuhat ja 
juoljut jlin afiata warten. 
| égateur, m. puolustukjekjenja 
jäin efittelemä. 

ation, f. todistukjelji mainitfe- 
minen 1. efittäminen: a. d’un passage, 
d’une loi; efitys. 

êge, f. proomu, lastimene; tue 
tusmuuri. 

Allégeance, /. serment d'a., eng- 
fantilaisten uskollijuuden wala funin- 
kaalle, maallijena herrana. 

Allögeance, f. ja Allögement, m. 
+ huojennus, helpotus. 

Allöger, v. a. huojentaa, helpottaa; 
lohduttaa; mähentää lastia laimasta. 

Allögörir, v. a. totuttaa hemosta ke⸗ 
mweään juolfuun. 

Allögir, v. a. mähentää fofo, ohentaa. 
Allögorie, f. allegoria, kumaus-efitys. 

légorique, adj. allegorilinen. 
gllégoriquement, ado. allegorilli 

esti. | 
Allögoriser, v. a. felittää 1. efittää 

alle svilijesti ta al M 
oriseur, m. jola allegorillifesti 

relittää Ifin. 4 

22 Alle 

Allègre, adj. bilpeä, ripeä, reipas, 
wilkas. MUONION 

Allögrement, adv. hilpeästi, ripeästi, 
reippaasti. | | 

Allégresse, f. Gilpeys, ripeys, ilo. 
Allégretto, adv. jotenfafin hilpeästi, 

willlaasti. | 
Allögro, adv. Bilpeüsti, wilkkaasti. 

éguer, v. a. efittää 1. mainita to- 
bistuljekji. | 

Alleluïa, m. halleluja; ylistyswirfi ; 
(ta8w.) fetunleipä (oralis acetosella). 

Allemand, nde, adj. m. ja s. faffa- 
lainen. 

Allemande, f. eräs tangfi. 
Aller, v. n. 1:0 füwellt, Cäydä: ce 

vieillard ne peut plus aller; a. à 
pied, jallaifin: a. au-devant de gn, 
itun mieltä noudattaa; a. aux bois, 
polttopuita moutamaan; a à bord, 
astua laimaan; 2:0 fulfea, matkustaa: 
a. à cheval, ratfastaa; a. en carosse, 
en bateau, kulkea waunuisfa, mene 
heesfä; a. par terre, par mer, maas 
ta, merta myöden matkustaa; a à 
Paris, en Italie, matfustaa %B—fiin, 
Y—aan; a en ambassade, airuefft 
lähteä; a. à Vaviron, foutaen liiflua; 
3:0 lasfea, liiffua, olla liikkeellä: les 
rivières vont à la mer, joet laskemat 
mereen; faire a. un moulin, panna 
mylly jauhamaan; le feu va, tuli palaa 
hywin; 4:0 (fuw.) tarkottaa: a) ajan 
mittaa: joutua: ce bätiment est all6 
fort vite: ce cheval va sur guatre 
ans, bewonen wetää folmatta rekeä; 
b) ulottumista, fuuntaa: ulottua, joh⸗ 
taa, wiebä; ses cheveux vont jus- 
qu'à la ceinture, ulottumwat; ce che- 
min va à l’église, wie tirfolla; c) 
määrää, fummaa tiletsjä: nousta, ko⸗ 
hota: ses dettes vont bien haut, bä- 
nen wellanfa noufemat (yllä korkeihin 
ſummiin; d) edistymistä: edistyä, kas⸗ 
waa: l'ouvrage va, työ edistyy; il 
ira loin dans les arts, hän tulee pale 
jou ebdistymään taiteisja; cet arbre 
va bien, tämä puu faswaa bywin; 
cela va de suite, tämä on luonnolli- 
nen feuraus; e) ailomusta: tarkottaa, 
ailoa: cet homme va toujours au 
bien, fe mies tarfottaa aina hymää; 
il va partir, hän aitoo lähteä; je vais 
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y aller, aion fobta Tähteä; f) tilaa, 
oloa: wotda, olla; menestyä; comment 
va votre santé? comment va-t-il? 
fuinfa woitte; a. bien, menestyä hy⸗ 
win; g) fopimwaifuutta: fopia; cet habit 
lui va bien, fopii hhwin; a. ensemble, 
foweltna yhteen. — Aller de pair, we 
tää wertoja; a. aux voix, aux opini- 
ons, tuweta äänestykjeen; le vase va 
au feu, astia kestää malleasia; l’étoffe 
va à la lessive, fangas fallii, testää 
pefoa; il va de ma vie, henfeni on fy- 
fymyfesjä; être fait pour aller à 
tout, luotu kaikisſa menestymään; a. 
par haut, offentaa. — Allons, allez, no! 
no Gymä! — en Aller, s’en aller, läh⸗ 
teä pois; allons-nous-en, lähteläämme 
pois! il s’en va mourant, hän on tuos 
femaifillanfa; le vin s’en est allé, 
wiini on wnotanut ulos; faire en al- 
ler, panna lähtemään, poistaa. 

er, m. läyminen, meno; le pis- 
aller, pahin mitä tulla taitaa; au pis- 
aller, pabimmasfa tapauljesfa. 

Öser, v. a. ijontaa kanuunan put- 
Ten amwaruutta; puraista lanuunia; tas 
(ottaa rahakappalten rennat. 

Allösoir, m. faira, malfuri. 
Allösure, /. fairan lastut. 
Allen, m. (lafit.) franc a., allodiali, 

rälfitalo. 
Alliacé, öe, adj. fipuli-Pasmethin 

tuuluma. 
Alliage, m. metallia julattaesja käy⸗ 

tetty fekotus-aine; jaloibin metalliin Its 
fätty muu metalli rahakappaleita teb- 
desfä; legeraus; (kuw.) fekotus: règle 
d'a., feoslastu. 

Alliaire, f. fonfilautfa. 
Alliance, f. yhdistyminen (fululais 

fuuteen); lankous; liitto; riblaformus. 
Alli6, 6e, adj. fiitosfa olema; feto- 

tettu: argent a. — m. fufulainen, fiits 
tofainen. 

Allier, v. a. fefottaa, legerata; yh⸗ 
distää, kiinnittää. — S'a., v. r. yhdis» 
tyä naimifen kautta; liittoon mennä. 

Alligation, f. règle d’a., f. Alliage. 
v A ligator, m. amerilalainen kroko⸗ 
il. 
Allitteration, f. allujointu. 
Allobroge, m. muinoinen gallialais 

nen tanja; (furo.) hölmö; törkiö. 

Allocation, f. bywätigtty ulosmakſu 
1. rahanmääräys (waltiotileisjä). 

Allocution, j. puhe; puhelma. 
Allodial, ale, adj. allodialinen; bien 

a., allovialistalo. 
Allodialité, f. allobiali-mapans. 
Allonge, f. jatfos; pitentämijelfi lit 

tetty fappale. 
Allongement, m. pitennys; (futo.) 

miimytys; toistaifekji lylkäys. 
Allonger, v. a. pitentää, jattaa, ulot- 

taa, ojentaa; pitkittää; mitwyttää; a. 
le bras, ojentaa füfimarfi; a. un pro- 
cès miiwyttää ritta-afia. — S'&., v. r. 
pitentyä; lewittää ftipenjä [linnusta]. 

Allonyme, m. lirjailija joka käyttää 
telonimeä. 

Allouable, adj. hnmäljyttäwä. 
Alloué, m. afiamies, toimitusmies; 

oppisailanfa lopettanut oppipoika. 
Allouer, v. a. hymäkjyä (makjumää- 

rä); fäätää 1 myöntää rahamääräys. 
Alluchon, m. rattaanbammas. 
Allumer, v. a. mwirittää; (kuw.) no8- 

taa, fitbottaa, elähyttää; tulehduttaa. 
— S'a., v. r. mwiristyä, fyttyä; tuleb- 
tu a. 

Allumette, f. tulitiffu; wiritin. 
Allumeur, m. wirittäjä (lampun, 

founttilän). 
Allure, d käynti; meno: Va. des 

affaires, ajiain meno; malmifuoni; ku⸗ 
jeet: j'ai reconnu ses a-s, minä huo- 
mafin hänen fujeenfa. 

Allusion, f. viittaaminen, tarfotta- 
minen (umpimielifillä, epäjelmille fa- 
noilla). 

Alluvion, /. maatuminen. 
Almageste, m. fofous astronomilli- 

fia hamwannoita. 
manach (= almanaa), m. allaffa, 

almanakka, falenteri. 
Almandine, f. eräs tummanpunai- 

nen kalliskiwi, karbunkeli. 
Aloös (s ääntyy), m. (lasw.) aloe. 

N Alobtigue, adj. aloesnestettä fijäl- 
tävä. 

Alogie, f. fuunnaton L häytön puhe. 
Aloi, m. määrätty fubta jalon me 

tallin ja fiihen käytetyn feokjen mälillä; 
(metallin) puhtaus, arwo: de bas a., 
ala-armoinen; (kuw.) laatu, luonto; fu- 
fuperä. 
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yh 080 Alonger, Alongement, 1. 

Alopécie, f. tauti, joka panee hiuk⸗ 
fet lähtemään. 

Alopécure, 7. BHiirenhäntä-heinä 
(alopecurus pratensis). 

ors, adv. filloin; fitten. 
Alose, f. farbelli-fala. 
Fr m. walloijen fancelipuun 

pihlka. 
Alouchier, m. eräs puun laji. 
Alouette, f. leimonen, firmidinen, 

finru. 
Alourder, v. a. f. Importuner. 
Alourdir, v. a. raslauttaa, rafittaa, 

tainnuttaa. — S'a., 0. r. läydä ras- 
taalfi. 

Alouvi, ie, adj. nältähinen kuin fufi. 
Aloyage, m. f. Aloi. 
Aloyan, m. teurastetun eläimen fel- 

kälihat. 
Aloyer, v. a. ſelottaa 1. legerata me- 

tallia. 
Alpaga, m. eräs willakankaan laji. 
Alpargates, Alpargastes, m. pl. 

tallulat. 
Alpen, Alpage, m. fyönnösmaat, 

laitumet wnorilla. 
Alpes, f. pl. Ulppi-muoret; korkeat 

wuoret. 
Alpestre, adj. wuorifeutuibin fuu- 

fuwa. 
Alpha, m. enfimäinen firjain gree- 

falaitesfa aapistosja; (kuw.) allu. 
Alphabet, m. aapisto. 
Alphabétique, adj. aapistollinen. 
Alphos, Alphus, m. tauti, jota tuot- 

taa waltoifia pilkkuja ihoon. 
Alpin, ine, adj. wuorifeubun:, alp⸗ 

pinen. 
Alpiste, m. belpirnoho (phalaris); 

fanarin-fiemen. 
Alsine, f. maltia-täbtimô, wefiheinä 

(stellaria ia). 
Alte, f. Halte. 
Altérable, adj. muuttumainen, muut- 

teen-alainen. 
Altérant, nte, adj. janottamainen. — 

m. (läät.) mähitellen parannusta wai- 
kuttawa lääke. 

Altératif, ive, adj. muntosta wai- 
kuttawa. 

Altération, /. laadun muuttaminen 

4 Alun 

(huonommakfi), pahentaminen, huonon⸗ 
taminen, määrtstys; hämmästys; ſäi⸗ 
fähdys; toma jano. 

tercas, m. Altercation, f. jantta. 
Altérer, v. a. muuntaa, huonontaa, 

turmella; määrentää; Gämmästyttää, 
Jätkähtää; janoa waikuttaa. — S'a, 
v. r. huonontua, hämmästyä, fäikähtyä. 

Alternat, m. otfeus jlun muun 
tansja muorotella ]. wuoroa tehdä. 

Alternatif, ive, adj. wuorotellen 
mailuttaiva: mouvement a., liifunto 
muorotellen eri fuuntiin; wuorotellen 
tehtämä; culture a-e, muorowiljelus ; 
proposition a-e, efitys joula fabbesta 
wastallaifista ehdoista toinen on myön- 
nettämä. 

Alternation, f. wuoron, järjestykjen 
Wwaibteleminen. 

ternative, f. waibe, waihto; wa- 
[into (fahden eri afiain wälillä): on 
lui a donné Va. 

Alternativement, adr. wuorotellen; 
waalin⸗alaiſesti. 

Alterne, adj. wuorotellen olema 1. 
afetettu; angle a, alternati-fulma, 
wuorofuima. 

Alterner, v. a. ja n. wuorotellen afet- 
taa 1. toimittaa. 

Altesse, f. forteus (armonimi); son 
a. impériale, hänen feijarillinen fore 
feutenfa. 

Althaea, f. alté-juuri. 
Altier, ère, adj. ylpeä, pöryhkeä. 
Altimötrie, /. torkeudenmittaus⸗tiede. 
Alto, m. altti-wiulu. 
Aluco, m. tarhapöllö, huhlain. 
Alude, d mwärjätty lammasnabfa 

firian kanſikſi. 
Aludel, m. (tem.) härmästys-astia. 
Aluine, f. foiruojo (artemisia ab- 

sinthium). 
Alumelle, f. weitfenterä, -lape; mies 

lanterä. 
Alumine, f. (fem.) alumini (puhdas 

famimaa). 
Alumineux, euse, adj. alunan fefai- 

nen. 
Alun, m. aluna. 
Alunage, m. alunan lipeefen kasta⸗ 

minen, paittominen. 
Aluner, v. a. alunan-Iipeesjä Pastaa, 

paitota; filittää (paperi). 



Alun 2 

Alanier, m. alunanteittäjä. 
Alunière, f. alunatehdas. 
Alvöolaire, adj. bammasfotelon-. 
Alvöole, f. bammasfotelo; fuflar, 

Gedelmä-fotelo; kenno, fibes (mehiläis= 
ten wahakaakuisſa). 

Alvin, ine, adj. maban-, maba-. 
Alysson, m. ſuoruoho (alyssum). 
Amabilité, /. ratastettamaijuus, hert- 

taifuus. 
Amadote, f. eräs punpäärynän laji; 

päärynä-puu. 
ou, m. taula. 

Amadouer, v. a. hymäillä, mairitella. 
Amaigrir, v. a. ja v. n. laihduttaa, 

laihtua. 
Amaigrissement, m. laihtuminen. 
Amaladir, v. n. faivastua. 
Amalgamation, f. elohopean fefotta- 

minen muun metallin fansfa; (kuw.) 
yhteenſulaus, yhdistys. 
Amalgame, m. elohopean ſeos, amal- 

gama; yhteenfulatus. | 
Amalgamer, v. a. amalgamittaa; 

vhteenjulattaa. — S'a., v. r. amalga- 
moittua; yhteenjulautua. 

Amalth66, f. Amalthea, Jupiterin 
imettäjä; Corne d’A., runfausjarmwi. 
Amande, f. manteli; jydän (luuhe- 

delmisjä); a. amère, armas manteli; 
a-s lissees, foluroitut mantelit; a-s en 
coques, fuorisfa olemat mantelit, krak⸗ 
mantelit; pâte d’a-s, mantelitaifina. 
Amandé, m. mantelimaito. 
Amandier, m. mantelipuu. 
Amant, nte, s. rafastaja. 
Amarante, f. amaranti. — adj. am: 

rantin wärinen. 
Amarantine, f. eräs wilufufan laji. 
Amarelle, f. (tuw.) exüs lasmwi (gen- 

tiana amarella). 
Amariner, v. a. miehittää mallo- 

tettu laima. — S'a., v. 7. tottua me- 

Amar f. tumpu, wiitta tahi ue, f. kumpu, wiitta tahi muu 
merkki kullumänläsjä. 
Amarrago, m. (laim.) anffurille me- 

neminen, ankkurin laskeminen, laiman 
ſigritiaminen rantaan; nitominen, ſei⸗ 
nki. 
Amarre, f. laiwatrosſi; rantatouwi; 

le vaisseau est sur ses a-s, laiwa on 
mennyt anffuriin. 

5 Ambi 

Amarrer, v. a. liinnittää; panna 
1. föyttää kiinni. 

Amas, m. Iäjä, taja, joutto. 
Amasser, v. a. läjätä, tajata, koota. 

— S'a., v. r. fofoontua läjille, keräy⸗ 
tyä joukkoihin, parwibin. 

Amassette, f. maalilasta. 
Amateloter. z. a. järjestää laima- 

miehet parittain, muorotellen. 
Amateur, trice. s. tieteiden tahi tais 

teiden harrastaja 1. fuofija. 
tir, v. a. faattaa kultaus tahi 

hopeitus bimmeüffi. 
Amaurose, f. jää aa 
Amazone, f. amafoni, urhotar. 

. Ambages, f. pl. werulkeet, kujeet, 
juonet. 

Ambassade, f. lähetys (waltiolli⸗ 
nen); lähettiläänmirla: envoyer en a., 
lähettiläänä panna menemään; lähettis 
[äskunta; envoyer une a., panna lä⸗ 
betysfunta menemään; fananjaatto (yls 
fityisten malillä). 

Ambassadeur, drice, f lähettiläs, 
ambasfadöri; hänen puolijonja. 

Ambassadorial, ale, adj. ambafa: 
böriin kuuluwa; ambafadis. 
Ambe, m. ambi, woitto arpapelisfä. 
Ambesas (s ääntyy), m. fun faifti 

Geitetyt noppafet näyttämät yljilköä. 
bi, m. firurgillinen fone jota 

käytetään jäjeniä fijoillenſa pannesja. 
Ambiant, nte, adj. ympärillä-olewa, 

ympärditſewä. 
Ambidextre, adj. jota läyttää wa⸗ 

jenta fättä yhtähymin kuin oikeatakin. 
Ambigu, m. ateria josfa annetaan 

felaifin lämpimiä ja tylmiä ruolia; 
(kuw.) fekafotko. 
Ambigu, ue, adj. faffimielinen, epü- 

felmä; epätietoinen, 
Ambignit6, f. talfimielijyys, epäjels 

wyys. 
Ambigament, ade. fatfimielifesti, 

epäfelmästi. 
Ambitieusement, adr. funnianbt- 

moifesti, -bimolla. 
Ambitieux, euse, adj. funnianbi- 

moinen; pöhistelemwä; teeskennelty, (fire 
jotustapa); himoitjema. 

Ambition, f. funnianbimo. 
Ambitionner, ». a. funnianbimosta 

pyytää, himota, haluta. 



Ambl 

Amble, en. hösföjuokju, tonkarikäynti. 
Ambler, v. n. hösjöttää. 
Amblygone, adj. tyljälulmainen. 
Amblyopie, f. bimmeë 1]. hämärä 

näfö, hämärät tilmät, hämyfilmäilyys. 
bon, m. lirlonlehteri; laulukööri. 

Ambouchoir, Amboutir, Amboutis- 
soir, {. Emb ... 
Ambrant, nte, adj. ambralta löyh⸗ 

tymä 1. tulema. 
Ambre, m. ambra; a. jaune, meren- 

tulta. 
Ambré, 6e, ?. Ambrant. 
Ambréade, f. tefo-ambra. 
Ambrer, 2. a. ambralla fuitjuttaa. 
Ambrette, f. fuffa joka tulee amb- 

ralta. 
Ambroisie, Ambrosie, /. ambrofia, 

jumalien ruola. 
Ambrosien, enne, adj. ambrofinen. 
Ambulance, f. fotalajaretti. 
Ambulant, nte, adj. fiertäwü, fier 

telemä, muuttelemainen. 
Ambulatoire, adj. paikasta toifeen 

muuttamainen, liertämä; muuttelewai- 
nen, kestämätön. 

Ambuler, v. a. liertää, muutella, fu- 
lekſia. 

Äme, f. fielu; henki; ſydän; woima; 
omatunto; (tum.) pääsafia, ydin, tar⸗ 
totus, kuman felitys; malinfaama; wa⸗ 
lettamien gitpfi-kumien fydän 1. fifus; à. 
de boue, ilked, halpa ihminen; à. 
damné de gn, ehdottomasti jlun puols 
ta pitämä; mon ä.! fydänkäpyjent! Va. 
du canon, ruutifomero. 

Amé, 66, adj. meille rakas (wiralli⸗ 
fisfa Tirjoituffisfa). 

Amélanche, f. tublapuun marja. 
Amélanchier, m. tublapnu. 
Améleon, m. omenamiini Rorman- 

viasta. 
Amélioration, /. parantaminen. 
Amölicrer, v. a. parantaa. 
Améliorissement, m. parantaminen. 
Amen (— aneen). int. amen, niin 

olkoon, tapahtukoon. 
Aménage, m. lulettaminen, wetämi- 

nen; matla, kuorma; ajoneuvo; wetos 
palkka. 

26 Ameu 

Aménager. v. a. järjestää metjän- 
hoito hakkuun ja istutukfen fuhteen. 

Amendable, adj. jota on mabbolli- 
nen parantaa; falon-alainen. 
Amende, d faffo; a. honorable, jul- 

Finen anteelji anomus; firfonranfais- 
tus. 

Amendement, m. parannus, paran- 
taminen; muutos-ehdotus lali-efitykjeen ; 
lanta-aine. 

Amender, v. a. parantaa; fafottaa. 
— 0». «m. parantua; alentua hinnasfa. 
— S'a., v.r. parantua. 

Amener, v. a. tuottaa, jaattaa: ame- 
nez votre frère, tuolaat weljenne 
muagfanne; nostaa, alottaa, perustaa: 
a. une guerelle, nostaa riita; a. bien 
un incident, taitavasti perustaa ta⸗ 
pausta (faunotiriallifesfa teokjesja); 
fulettaa likemmäkſi; (laiw.) pulfeerata ; 
fähestyä: a. un vaisseau, une terre, 
lähestyä laimaa, maata; laskea alas, 
forjata (feilit); laskea laiman lippu, 
antautua. 

Aménits, f. fuloijuus, berttaifuus. 
Amentacé, 6e, adj. (lasw.) norfol- 

linen. 
Amenuiser, v. a. ohentaa, höylätä, 

weistää obemmaffi. 
Amer (r ääntyy), ère, adj. fatfera, 

karwas. 
Amer, m. farwas juoma; ſappi (ka⸗ 

an). 
érement, ado. fatlerasti. 

Amers, m. pl. (laim.) maamertti. 
Amertume, f. fatferuus; (kuw.) fat- 

feruus, tuska, barmi. 
Amesurement, m. (lafit.) fatfelmus, 

armio; määrä, kohtuus. | 
esurer, v. a. armata, arivtota 

pitää; mukauttaa, tuumitella. 
Améthyste, /. ametisti. 
Ameublement, m. mööpelistö, huo- 

nefalusto. 
Ameubler, f. Meubler. 
Ameublir, v. a. liinteätä omaifuutta 

irtaimeffi muuttaa; a. une terre, peb- 
mittää ]. mubentaa maa. 

Ameublissement, m. liinteän omai- 
juuden muuttaminen irtaimelfi; (maan) 

Aménagement, m. fäännöllinen met. | mubentaminen. 
fänhoito 
lesta. 

alluun ja istutukjen puo: Ameutement, m. koirain paneminen 
witjoihin. 



-Ameu 

Amenter, v. a panna witjoihin 
(toirat); (lum.) yllyttää. — S'a., v. r. 
ruweta yhteikin juoniin. 
Amfi . .. Amphi... 
Ami, m. ySstämä; a jusqu'à la 

bourse, ystämwmä, funnes et vahaa pyy- 
etä; a. de bouteille, juoma-ystämä; 
le vert est l’a. de l’oeil, wiberitinen 
on filmälle otollinen. 
Ami, ie, adj. ystämällinen, armas, 

fuofiollinen, myötäinen; la fortune 
ze, hymä onni; couleurs a-es, wä- 
rit, jotta hywin jopimat yhteen. 
Amiable, adj. ystämällinen. 

iante, m. amiantti, fimifuitu. 
Amical, ale, adj. ystämällinen, hy⸗ 

mänjnopa. 
Amicalement, ads. yötämällifesti. 
Amict (= amit), m. wibitty mesſu⸗ 

weate. 
Amidon, m. türffi, fangiétusjaubot. 
Amidonnier, m. tärlintelijä. 
Amidonnerie, f. tärttitehdas. 
Amie, /. ystämwä, nais-ystämä, lem- 

mitty; m'amie, fultafeni. 
Amignarder, Amignoter, v. a. hy⸗ 

mäillä, mairitella. 
A-mi-la, (foit.) fämel a. 1. la, mufitisfa. 

, 66, adj. tärllisaineen fe 
lainen. 
Amincir, v. a. ohentaa, tamentaa. 
Amincissement, m. ohentominen, fa 

ventaminen. 
Amineur, m. wannotettu fuolanmit- 

taaja. 
Amiral, m. amirali; amirali-laitva. 
Amirale, f. amiralin puolifo, amis 

ralinna; amirali-faleri. 
Amirante, m. espanjalainen amirali. 
Amirauté. f. amiralin-arwo, anti. 

tali-wirasto. 
Amissibilité, f: fen omiuaifuus jota 

on mahdollinen fabottaa. 
Amissible, adj. jota on mahdollinen 

fabottaa. 
Anitié, /. ystäwyys, fuofiollijuus; 

— a-8, f. pl. ystäwyybden, fobteliaifuu- 
deu ofotufjet. 
Amman, m. amtmanni, fdmeitfiläi- 

men mirkamies. 
Ammite, m». merenlulta. 
Ammodyte, m. 1obis (eräs ankeriat- 

jen laji, jota tunkee rantajantaan) ; eräs 

21 Amor 

foblürmeen laji — adj. fantamaalla 
kaswawa 1. elää. 

ON, m. corne d'a., ammonin 
farmi (eräs toteloinen). 
Ammoniac, aque, adj. sel a., fal- 

miali; gomme a-e, ammoniali-pihla. 
Ammoniacal, ale, adj. ammoniakin: 

fefainen. 
Ammoniague, f. ammoniati. 
Ammonite, f. ammonin farwi (fo 

teloinen). 
Amnésie, f. muistittomuus. 
Amnios, m. falwo, jota on filiön 

ympärillä. 
istie, f. hleinen anteeffi anta- 

mus (tamallijesti maltiollisten rikosten). 
istior, v. a. fäätää yleinen an 

teelfisantamus mwaltiollifista rikokjista; 
anteelfi antaa maltiollinen rilos. — 
amnisti6, adj. ja part. waltiollista vis 
fosta anteetf{ ſaanut. 

Amodiateur, m. wouraaja. 
Amodiation, f. wouraus. 
Amodier, v. a. mourata. 
Amoindrir, v. a. wähentää, halwen⸗ 

taa. — S'a., 0. r. wähentyä. 
Amoindrissement, sn. wäheneminen, 

mähennys. 
Amollir, v. a. pehmittää; (lumw.) 

bennontaa, mennouttaa. — S'a., v. r. 
pehmitä: hennontua, wennostua. 

Amollissement, m. pehmeneminen; 
hennontuminen. 

Amoncellement, m. läjääminen, tas 
falle<paneminen. 

Amonoeler, v. a. latoa tokoon, fo’ota, 
läjätä; fafata. | 

Amont, ad». nlöspäin, wasten wirs 
taa; pays d’a., ylempänä olema maa; 
venir d’a., blimaasta tulla; vent d’a., 
itätuuli. 

Amontal, ale, adj. itäinen, idästä 
tulema. 

Amorce, f. fubtti, miehätin; ſankki⸗ 
ruuti; (kuw.) miehätys. 

Amorcer, v.a. panna fyöttiä, ſank⸗ 
firuutia; (kuw.) wietellä, kiihottaa. 

Amorooir, m. piilli-kaira. 
Amortir, v. a. tufabuttaa; Hillitä; 

feijahuttaa: a. le feu, tufabuttaa wals 
fea; a. un coup de sabre, hillitä 1. 
feijahuttaa miekan lyönti; a. les cou- 
leurs, himmentää wärit; kuolettaa (wel⸗ 
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fa); lunastaa maa werottomaifi. — 
v. r. mauhtinja menettää, beifontua, 
laantua. 

Amortissable, adj. jota on fallittu 
huolettaa [welasta]. 

Amortissement, m. fuoletus; fuole- 
tusrabasto. 

Amour, m. ralkaus; rallauden ju- 
mala; a. propre, itferallaus; m'amour, 
jydänkäpyjent. — Amours, f. pl. [em- 
ptiuttu, lemmenfauppa; lemmitty, lem- 
mitfi, (emmelfet; i] pense à ses a., 
ajattelee lemmittyänjä. 

Amouracher, v. a. mielettömästi ra» 
fastua. — S'&, v. r. (de gn) mielet- 
tömästi rakastua (ifubun). 
Amourette, f. lempihaamweet, lempijuts 

tumen; (tasm.) jünesruobo (briza media). 
Amoureusement, adr. raffaasti, [em- 

peästi. 
Amoureux, euse, adj. (de gn) ra- 

fastunut; (de gc.) bimoatva. 
oureux, m. rakastaja, fofija. 

Amovibilité. v mahdollijuus tulla 
wiralta pannutfi. 

Amovible, adj. jota moibaan wi⸗ 
ralta panna. 
Ampan, {. Empan. 
Ampasteler, v. a. fintfeffi painaa 

(willoja). 
Ampélis, m. jouhilintu. 
Ampélite, f. maapibfa. 
Amphibie, adj. jota elää felä we 

besjä että maalla, amfibinen. — m. 
amfibinen eläin, amfibi. 

phibiolithe, mm. tirettynyt amfibi. 
Amphibiologie, f. amfibisttede. 

; POLE: f. tatfimiefinen pu- 
eenparfi. 
Amphibologique, adj. faffimielinen. 
Amphibrague, m. runojalfa (———). 
Amphigouri, m. efittely, josta puute 

tuu mieltä ja järjestystä, fekaforku. 
Amphiprostyle, m. temppeli, josja 

on neljä pilaria fefü etu- että tafapuo- 
ella. 
Amphisböne, m. fepi-, myö-käärme. 
Amphisciens, m. pl. aſujamet tro- 

pilein wälillä. 
Amphithöätrale, adj. amfiteaterin- 

taltainen. 
Amphithöätre, m. amfiteateri; wä⸗ 

Bitellen ylenewät istuinfijat fatfojia 
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mwarten teaterisja; a. Vanatomie, ruu- 
miinleilkaussfali. 
Amphore, f. wefisamme(ronalainem. 
Ample, adj. awara, aawa, mäljä; 

lawea; runſas, yltäkylläinen; habit a., 
amara waate; récit a., [amea kertomus. 
Amplement, adv. lameasti; run: 

faasti. 
Ampleur, f. awaruus, laweus. 
Ampliatif, ive, adj. felittämä, li- 

fäämä: la bulle a-e du pape. 
Ampliation, f. tirjotus, jofa on pää- 

tirjotutjen kansſa yhtäpitämä, dupletti, 
opia. 
Amplier, v. a. toistajekfi lykätä, 

fuoba ajan pidennystä. 
Amplificateur, m. jofa lameasti fir- 

jottaa tabi fertoo. 
Amplification, f. aineen lawea efit- 

teleminen. 
Amplifier, v. a. liiotella; laweasti 

efittää. 
Amplissime, adj. fangen lawea; fuu- 

resti kunnioitettu (armonimitys). 
Amplitude, f (mittaust.) fuora wii- 

wa faaren yhdestä päästä toifeen; a. 
de jet, pommi-ampuman waafafuora 
fantomatla; ero tähden tobellifen ja 
näennäijen noufu- tahi laskupailan wä⸗ 
illä. 
Ampoule, f. pullonen; kuwakas as- 

tia; wefifupla, wefileflo. La sainte 
a., pullo, josfa fäilytetään pyhä öljy, 
jolla ransfalaifet kuninkaat fruunat- 
taesfanfa mwoideltiin. 

Ampoulé, 6e, adj. pöyheä, forfeato- 
hoinen. 

Ampoulette, f. pommien fytytys- 
putki; tiimalafi. 

Ampusser, {. Empusser. 
Amputation, f. jäjenen leikkaus, jä- 

fenen fahaaminen. | 
Amputer, v. a. leitata 1. fabata jäjen. 
Amulette, f. noitapusfi, lumoustalu. 
Amunitionner, v. a. waruétaa linna 

tarpeellifila muonamaroilla. 
Amurer, v. a. (merim.) jännittää 

halfit. 
Amures, f. pl. (meriw.) Balfit. 

, Amurgue, J. Sljyn rahka; Sljyn pohja, 
sjalta. 
N Amusable, adj. jota moi buwit- 
aa. 
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Amusant, nie, adj. huwittawa, rat- 
toja. 
Amusement, an. huwitus, huwi; jaa- 

tittelemijet miimwyttelemistä warteu. 
Amuseor, v. a. buwittaa; jaarittele- 

mifilla wiimwytelä. — S'a., 2. r. (à, 
de gc.) bumitella, lystäillä; (de gn) 
vitää pillkapuuna; witfailla. 
Amusette, f. pieni humitus; lapfen- 

uo: eräs lannunan laji. 
 AmRSOUT, m. leilinlaskija; jaarittes 
ija 
Amusoire, f. {. Amusette. 
Amygdale, f. nielurifa. 
Amygdalin, ine, adj. manteli-5ljyü 

tältämä. 
Amygdaloïde, f. mantelilimi. 
An, we. wuoft; le jour de l’a., nuben- 

wuoden-püitwä; Pa du monde, wuoft 
maailman luomifen jälleen; Va. de 
grâce, wuoſi Kristukjen jyntymän jäl. 

: par an, wuodesſa, muoteenja. 
Ana, m. (lääl.) lirjotetaan aa ja mer- 

litjee että Putakin lajia pannaan faman 
werran. 
Anabaptisme (p ei äänny), m. uu⸗ 

vesta-fastajain uskonlahlo, -oppi. 
aptiste, m. uudesta-kastaja. 

Anabasses, f. pl. finifen ja walfois 
fen raitajet muoteenpeitot, joita Rans- 
lasta ja Hollannisja walmistetaan. 
Anacarde, m. inbialainen hedelmä, 

ma läälkeenä Täytetään. 
jor, sn. puu, jofa anacarbe- 

kedelmää tasaa. 
Anaeathartigue, adj. remède a., 

chennné-aine. 
Anachorète (ch=—t}), m. eräläs, 

erältö. 
Anachronisme, m. ajanlaskunvifla, 

trehdys ajanlaskusja; hairans jonkun 
cjan luonteen lumailemifesfa. 
Anaclastigue, f. tiede walo-fäteiben 

murrosta. 

Anagallis, m. eräs kaswi (anagal- 
G). 
AT LME J. ſielun yleneminen tai- 

waalliſſin ajatuffiin. | 
ique, adj. interprétation a., . BRASOGIQUE, . 

fanojen luonnollijen mielen fefitys mys- 
tihifeen tapaan. 
Anagrammatiser, v. a. anagrammia hittelija. 

iepittää. 
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Anagrammatisto m. auagramimien 
fepittäjä. : 3 
vy AT f. anagramma; uufien 

fanain jepittäminen määrätyn janan fir- 
jaimista. 
= Analeotes, m. pl. walitut otteet kir⸗ 
jailijan teoffista. 

Analöme, m. eräs astrolabin laji; 
aurinkokellon wiifari. 

Analepsie, f. tointuminen taudin 
jälkeen. 

Analeptique, s. ja adj. woimia fartut- 
tamat lääfkeet. — PA terweyden-oppi. 

Analogie, f. fubta, fubteellifuus, ta- 
fafubtaifuus ; famantaltaifuus. 
Analogique, adj. fubtainen, tajajuh- 

tainen. 
Analogiguement, adj. fubtaifesti. 
Analogisme, m. fuhdallifiin oloihin 

perustettu johtopäätös. 

Analyse, f. tappalten liuwotus af- 
kuaineiſinſa; matematillijen tehtävän 
(uorittamiuen; fuuremman teoljen ly⸗ 
bot efittäminen. 

Analyser, v. a. liuwottaa alluaineis 
finfa; jakaa allu-ofiinja; tarkoin tut- 
listella; tehtämiä fuorittaa. 

Analyste, adj. analyjeraaja. 
Analytigue, adj. analytinen; — 

-quement, adv. analytifesti. 
Anamorphose, f. juunnaton kuwa, 

jola tarpeellijesta etäijyydestä tarkas- 
tettuna nälyy fuunnallijelta. 

Ananas, m. ananag-bebelmü. 
Anapeste, m. runojalla (——). 
Anapohore, f. faman fanan fertos 

minen jolaifen eri laufeen tahi laufeen 
ofan alusfa. 

Anaphrodisie, f. tylenmemättömyys 
(fiitäntöön). 

Anaphrodite, adj. fyfenemütün. 
Anarchie, f. waltio, jolta puuttuu 

laillinen hallitus; wallattomunus, laitos 
muus. 

Anarchique, adj. Hallitusta puuttu- 
wa; mallaton; opinions a-s, mielipi- 
teet, jotla fuofittelemat tahi waitutta- 
wat wallattomuutta. 

Anarchiste, m. wallattomuuben {nos 

asarque, f. wefitauti. 
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Anastase, f. (läät.) nesteiden nou- 
feminen (vuumiisja). 

tomose, f. werifuonien fnut 1. 
yhdistykſet. 

s'Anastomoser, v. r. yhtyä (weriſno⸗ 
neista). 

Anastomotigue, adj. merifuonien 
fuita aufaifewa (lääfe-aine). 

Anastrophe, 7. fanain tamallijen 
järjestykien muuttaminen. 

Anathömatiser, v. a. panna pan⸗ 
naan; kirota (jluta). 

Anathöme, m. pannaan pano; fi- 
T018; pannaan pantu. 

Anatocisme, m. foronfiskominen, 
fun otetaan intresfi intresfistä. 

Anatomie, f. anatomia; vruumiin- 
leiffaus-oppt; ruumiinleiffaus fen eris 
ofien tutkimista warten: faire l’a. d’un 
animal; a. végétale, faswi-anatomia; 
(kuw.) tartfa tutkimus. 

Anatomigue, adj. anatomillinen. 
Anatomiser, v. a. anatomiferata; 

ruumista leikata; (futo.) tarkasti tuttia. 
Anatomiste, m. anatomisti; ruu- 

miinleillaaja. 
Anatron, f. Natron. 
Anaudie, /. puhumattomuus. 
Ancètres, m. pl. efimanhemmat, eſi⸗ 

ifät; ſukupolwet. 
Anchau, m. astia, josja falffia fam- 

mutetaan. 
Anche, f. puhallue-foittimen fuutin 

1. Guulifappale; fieli urkuin piipuisfa; 
myllyntorwi, josta jauhot juoljemat 
ſäkkiin. 

Ancher, v. a. fuuttimella, fuufappa- | tu 
leella warustaa. 

Anchilops (= anti .. .), m. ajo8 fil 
mäpielesjä, naarannappi. 

Anohois, m. fardelli-kafa, anjowis. 
Ancien, enne, adj. muinoinen, ifi- 

wanba; wanha (wirasfa); entinen; an- 
cien ministre, entinen ministeri. 

Ancien, m. ijätäs henlilö; wanbin (lys 
län, faupungin); muinoinen [manhasja 
ajasfa eläneestä, erittäin Oreekalaifista 
1. Romalaifista] ; manhempi mwirasja. 

Anciennement, adv. muinoin, en- 
nenmuinoin. 
Ancienneté, /. wanbuus; wirla-ajan 

pituus; aika, josta wirkawuodet luetaan. 
— De toutea., adv. ifimanboista ajoista. 
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Ancolie f. afifeia. 
Ancone,, f. tyynäspään jäntäre. 
Ancrage, m. anffuripobja, -pailka ; 

droit d'a., fatamarabat. 
Ancre, f. auffuti; Paile d'a., ant- 

furin lapa; mouiller l’a, anffuroita, 
mennä anffuriin; ankkuri |. rautafin- 
filä muurin wahwikkeekſi; (kuw.) tur- 
wa, turivapailla. 

Ancré, 6e, adj. ankluroittu; hywin 
perehtynyt; (waaf.) croix ancrée, ank⸗ 
turiristi. 

Ancrer, v. n. anffuroita, mennä 
ankkuriin. — S'a., v. r. pefiintyä, pe- 
rehtyä. | 

Andabate, m. glabiatori, jota tais- 
teli filmät fidottnina. 

Andaillots, m. pl. feilinrenlaat. 
Andain, m. laes, fafebinen. 
Andanté, adj. (foit.) fobbin hitaasti. 

— m. andante, anbantestahdisja foitet- 
taa teos. 

Andouïlle, f. lijamallara; la robe 
de l’a, maffaranabfa; a. de tabac, 
rulla-, pötkytupalla. | 

Andoniller, m. alimmainen haara 

gyne, m. lalfineumoinen, mies- 
mwaimo. — adj. (tasw.) faffineutvoimen. 

Androide, m. foneellinen ihmis- 
wa. 
Andromède, /. andromebda (tähtifi- 

lerô); eräs penjaan laji (andromeda). 
Androphobe, adj. ibmifiä kaihtitva 1. 

kammowa. 
Androphobie, f. ihmistammo. 
Androsacé, m. (fasw.) rufti, kynſi⸗ 

ruoho (lysimachia). 
Androsème, f. eräs nurmifuismon 

laji (hypericum). 
e, m. aafi; (kuw.) tuhnuri, bout: 

fio; à. rayé, jebra. 
Anéantir, v. a. olemattomatfi tehdä 

1. faattaa, perinpohjin Gämittää; pots- 
taa. S'a. v. 7. raueta olematto- 
malji, hämitä; nöyryyttää itfeäufä, mi- 
tättömyyttänjä tunnustaa. 
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Anéantissement, m. olemattomaffi 
teleminen 1. häwiäminen; poistaminen; 
mtättömyytenfä tunnustaminen, nöy- 
J roytyö. 
Anecdote, f. anekdoti; lyhyt, terämä 

lertomus; pieni, oloja walaiſewa bis- 
torialinen fertomus ; foffaloru. — adj. 
jullaijematon. 
Anecdotier, m. aneldotien fertoja, 

doloilija. 
Anecdotique, adj. anetbotia ſiſäl⸗ 

and, aneldotin kaltainen. 
kute, f. aafin taafallinen 1. tuor- 

aalinen. 
Anemographie, /. tiede tuulista, 

dlitiede. 
Anömomötre, m. tuulenmittari. 
Anémométrie, f. tuulenmittaué-tiebe. 

one, f. muotto, wiülututia (ans- 
mn). 
Alimoscope, m. ilman ennustaja. 
Aépigraphe, adj. nimilehteä, pääl» 

Mirjotusta puuttuva. 
Anerie, f. aafimaifuus, tyhmmys, 
Hlömäifyys. 
Anesse, f. aafintamma. 

n, m. tillikasmi (anethum). 
sigae, adj. färkyä poistaa. 

térrisne, m. waltajuonen remeho 

Anfractneux, euse, adj. mutkainen; 
vatajainen: kolea. 
, osité, /. mutka; epätajai- 
im: Hfeng, N j tpätoi 

Bar, m. maja; liiteri. 
56, m. enkeli; a. exterminateur, 

"urha-enkeli; les anges rebelles, pa 
Xt enkelit; rire aux auges, tyhjästä 
M0. — Anges ]. boulets aux an- 
3, witja-kuulat. 

Ange, f. eväs merifalan laji (sgua- 
lu suatina). 
Angélique, adj. entelinfaitainen. — 
s rälantilainen fantele; (fasto.) an- 

Angelot, n. wähdinen normantilai- 
1 jnusto. 
Angolus (s ääntyy), m. fatolinen 
ons pyhälle meitfykle, määrättyinä 
An hetkinä. 
Angine, f. Aurffntauti, joka estää 

melemastä, 
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Anglais, aise, adj. ja s. englanti- 

mti f. engelska (eräs tansfi) glaise, f. engelska (eräs tansfi). 
Anglaiser, v. a. latfaista hewoſen 

häntä, typpihännälk tehdä. 
Angle, m. fulma. 
js v. a. lulman-muotoifelji 

tehdä. 
Anglet, m. pieni fuorafulmainen Io» 

ma rafennuljen feinästä ulonemien ofien 
wälillä. 

Angleux, euse, adj. fu[mafa8; noix 
a-es, falfanpählinä, malnötti. 

glican, ane, adj. englantilainen 
[uskonnosta 1. firfosta]. 

Anglicisme, m. englanninfielelle omis 
tuinen puheenmuoto. 

Angloir,m. fulmamitta, winkkelihaka. 
Anglomane, a. ja s. euglantilais- 

kiihkoinen. 
Anglomanie, f. englantilaiskiihto. 
Angoisse, f. tusta, hätä, ahdistus, 

poire d'a., eräs päärynän laji; fuu- 
palikka. 

Angoisser, v. a. tuskauttaa. 
Angon, m. heittokeihäs; pihdit joilla 

oSteroja ja fimpjukoita pyydetään. 
Angora, s. ja adj. chèvre, chat a., 

pitfä ja hienokarmainen tuttu 1. fisfa. 
Anguichure, f. jahtitormen hihna. 
Anguillade, f. butfaus anferiaifen 

nahalla, piiskalla, fiedotulla nenüliis 
nalla j. m. ſ. 

Anguille, f. anferiainen. 
Anguillées, f. pl. Anguilliers, m. pl. 

fuorut laiman ruumasja, jotka tuotta- 
wat eden pumppuihin. . 

Angnilliöre, /. anteriaispata. 
Angulaire, adj. fulmatas, jolla on 

fulma; mouvement a., liilunto, jota 
täy fulmittain, tahi Liertämä liikunto 
jun efineen ympäri; pierre a., kulma⸗ 
wi. 
Anguleux, ense, adj. fulmitas, mo 

nilulmainen. 
Augustie, f tuska, ahdistus (taus 

bisja); ahdas paikka, a ED 
ugustié, 6e, adj. ahdas kapea. 

croche, f. este, mitmytys. 
jer, 6re, s. aafin-ajaja. 

Anil, sm. indigo-faswi, indtgo-wäri. 
Anille, /. myöyntori; löynnöskas- 

mien lärli.]. kierre. 
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Animadversion, /. uubde, nubtelewa 
muistutus. 

imal, m. eläin, nauta; tyhmä ih⸗ 
minen. 
* Animal, ale, adj. eläimellinen, eläin; 
règne a., eläinkunta; les facultés a-es, 
eläimellijet aistit; l’homme a., ruumiils 
linen, aistillinen ihminen, ihminen eläi- 
mekſi ajateltuna. 

Animaleule, m. pieni eläin, jota ai- 
noastaan fuurennuslafilla woidaan näh- 
dä, mifrosfopinen eläin. 

Animalisation, /. vuola-ainsen muut- 
tuminen eläin-aineelfi. 

s'Animaliser, v. r. muuttua eläin 
aineeffi. 

Animalité, f. eläimen-luonto, eläi- 
menfaltaifuus. 

Animation, /. filiön elähtyminen 
emän fobbusfa. 

Animé, ée, adj. millas, hilpeä; fuut- 
tunut. 

Animer, v. & eloa tuottaa, elähdyts 
tää; elwyttää, mwilkastuttaa, fiibottaa, 
wirlistää, febottaa; fuututtaa. — S'a., 
v. r. elähtyä, wirkistyä, innostua; fuut- 
tua. 

Animositö, /. äreys, wihanwimma, 
Anis, m. anifi (faëwi). 
Aniser, v. a. anifilla höystää. 
Anisette, f. anifi-liksöri. 
Ankyloglosse, m. fielijänne. 
Ankylose, f. jäfemien tankeus. 
Annal, ale, adj. wuofitauden festä- 

mwä, wuobenmittainen. 
Annales, f. pl. aifalirjat. 
Annaliste, m. ailalirjain toimittaja. 
Annate, f. paaville makſettawat en- 

fiwuoden tulot pispan mirasta. 
Anneau, m. jormus, rengas; (kuw.) 

hiuskutra. 
Année, f. muoft; muofikerta; touo- 

fitulo; a. solaire, aurinkomwuofi; a. bis- 
sextile, tarkausmuofi; les belles a-s, 
nuoruudensaita. 

Anneler, v. a. tiharoida, futrille 
panna. 

Annelet, m. pieni formus 1. rengas. | fi 
Amnelare, /. tihertäminen, hinsten 

kutrille pano. 
Annexe, /. pää-afiaan fyrjä-afiana, 

apukeinona fuuluma; lifäntö, lifäke; 
fappeli-feurafunta, ⸗kirkko. 

AN 
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Annexer, v. a. liittää, lijätä; yh⸗ 
distää. 

Annexion, f. liittäminen, lijäämi- 
nen; yhdistäminen. 

Annihilation, /. mitättömälfi, ole- 
mattomakſi teleminen. 

Annihiler, v. a. mitättömätfi, ole- 
mattomaffi tehdä. 

Anniversaire, adj. wuofittain fa- 
maan ailaan tapahtuma; fête a., muo: 
fijuhla. — m. muolittain mietettämä 
merlillinen päimä 1. tapaus, wuofipät- 
mä; VPanniversaire de sa naissance, 
hänen fyntymäpäimänjä. 

Annoise, f. maruna (artemisia). 
Annomination, f. jananjuttaue, jonta 

perusteena on jkun nimi. 
Annonce, f. julistus, ilmotus. 
Annoncer, v. a. julistaa, ilmottaa, 

tieboffi faattaa; ennustaa, tietää; cela 
n’annonce rien de bon, ei tämä en- 
nusta, tiedä mitään hymää; un do- 
mestique m'annonca, palwelija il- 
motti tuloani. — S'a., v. r. faattaa 
itfenjä tunnetuffi, huomatuklfi, ilmi: il 
s'annonca par ses manières polies; 
ilmottaa itjenjä wiran batijalf 

Annonciade, f. l’ordre de l’a. neit- 
fut Marian ilmestyffen muistoji pe- 
rustettu vitaris tahi luostarilunta; nun- 
na annunciata-luostarisja. 

Annonciatif, ive, adj. ilmottaa, 
ilmotus; lettre a-e, ilmotusfkirje. 

Annonciation, f. Neitſyt Marian 
ilmestys, -ilmestyspäimä. 

Annone, f. wuofitautinen ruola, 
“uona. N 

Annotateur, m. muistiin pantija; 
muistutusten tekijä. 

Annotation, f. muistutus; muistiin. 
pano; tafawariffoon pannun omaijuu- 
den luettelo. 

Annoter, v. a. panna muistiin; teb- 
dä muistutullia; Lirjottaa omaifuus 
tafawaritfoon. 

Annuaire, m. wuofittain ilmaantu- 
ma teos; fertomus muoden tapautf- 
sta. 
Annualité, /. wuofikautijuus, wuo- 

tijuus. 
Annuel, elle, adj. wuofifautinen, 

wuotta testämä; le consulat à Rome 
était a.; muotinen: fêté a-e. 
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Ausnellamant, adv. wuofittain, joka 
1010 

Annuité, /. elinkautinen muofiraha, 
tuoletuslainan wnotinen korko ja fuo- 
letusfumma. 
Annulaire, adj. renfaan muotoinen;le 

doigt a., nimetön formi. — f. lehtimato. 
tif, ive, adj. mitättömälji 

telemä, peruuttaa. 
Annulation, /. mitättömälfi tefemi- 

nen, peruuttaminen. 
Annuler, v. a. mitättömälfi tehdä, 

peruuttaa. 
Anoblir, v. a. aateloita. 
Anoblissement, m. aateloitus. 
Anodin, ino, ([äät.) ltemwentäwä; mies 

nosti wailuttama; (lum.) mitätön, ty- 
perä. 
, An0maL ale, adj. fäännötön, poit- 

a. 
Anomalie, f. f(äännöttömyys, poiffené. 
Anomien, enne, adj. laiton. 
Anomies, f. pl. eräs laji kiwetth⸗ 

neitä koteloifia. 
On, m. aafinmwarfa. 
onnement, m äntyttäminen, ſam⸗ 

maltaminen, tamwotteleminen. 
onner, v. a. äntlyttää, jammaltaa, | (hyöntetjillä). 

tamotella. Antennules, f. pl. bapuin (hyöntei- 
Anonyme, adj. nimetön; nimenfä il- | fillä). 

mottamatont. Antenois, f. Antanaire. 
Anordie, f. pohjatuuli, -myrsky. Anténuptiale, adj. ennen mihlimistä 
Anorexie, f. ruolahalun puute. tapahtunut. 
Anormale, adj. [äännötön, jäännöls |  Antépénultième, adj. Yabben wii: 

Iijestä olostanja poitkeemwa. meifen tawun edellä olema. — f. kol⸗ 
Anosmie, f. baju-aistin puute. mas tamu fanan lopusta. 
Anoure, adj. hännätön. Antérieur, eure. adj. edellinen, en- 
Anse, f. fübenfiia, fabwa, korwa (a8s | nen tapahtunut, wanhempi; etupuoli- 

tan}, lahdelma. nen; ce contract est a. à l’autre, tä- 
Anse, f. ( Hanse. mä fontrabti on wanhempi kuin tämä 
Anséatique, ?. Hanséatique. toinen; la face a. d'un bâtiment, ra- 
Ansérine, /. fetobanbitti, hanhenjalla, | tennukjen etupuolinen feinä. 

i Antérieurement, adv. ennen. 
Antériorité, f. edelliſyys ajan fub- 

Antsan, m. mennyt wuoſt. 
Antanaclase, f. jaman fanan kerto⸗ 

minen eri merlitykjesjä. 
Antanaire, adj. muodenmanka [eläi- 

mistä]. 
An que, adj. eteläinen, pohjois- 

nawalle wastapäinen; pôle a. etelä- 
napa; terres a-s, eteläifen nawau maat. 

tique, adj. luumaloa, lei⸗ 
niä parantaa. 

Antasthmatique, adj. hengen-ahdis- 
tusta, fulfntautia parantama. 
Antécédemment, adv. ennen ; (juma- 

[uus-opisfa): fatfomatta; Dieu pré- 
destine à la gloire a. aux mérites, 
J. määrää funniaan anfioibin fatfo- 
matta. 

Antécédent, nte, adj. edellinen, edel- 
lälkäypä. 

Antécédent, m. edellinen. 
Antécesseur, m. lain⸗opin profesfori 

yli-opistosja. 
Antochrist (st ei äänny), m. antis 

(ristus. 
Antédiluvien, enne, adj. ennen we: 

benpatfumusta tapahtunut. 
Antenne, jf. purjeraala; tuntojarwi 

(potentilla anserina). 
Ansette, f. filmus, (meriw.) köhden⸗ 

pää, flati. | 
ect, m. (meriw.) füfipaata. 
ossade, m. forpraalin apulai- 

nen, mwapaa-ehtoinen. 
Anta, m. tapiiri. 
Antagonisme, «m. ristiriitaifuus, 

wastustus. 

Antagoniste, m. wastustaja, riita- 
weli. 

teen. 
Antes, m. pl. kulmapilarit kiwira⸗ 

tennulfisfa. 
Antestature, f. fiireesfä tehty rinta- 

warustus. 
Anthölie, f. auringon fappi. 
Anthelmintique, adj. matoa fuolet- 

taa. 
Anthère, f. (fa8w.) ponfi (heteesfä) 
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Anthèse, f. (tasw.) fnffimtinen, ku⸗ 
fan pubfeaminen. | 

Anthologie, f. antologia, walitut 
fappaleet runollifista teoffista. 

Anthophile, adj. tuffia rakastama; 
— nimitys kukisja elämille hyön- 
teifille. 

Anthos, m. rosmarini. 
Anthosperme, m. ambra-penjas. 
Anthracite, m. eräs fimibiilen laji. 
Anthrax, m. (lääf.) weripabfa, rut- 

topaife. | | 
Anthropoforme, adj. ihmismuotoi» 

nen. 
Anthropologie, f. antropologia. 
Anthropomorphisme, m. usfonnolli- 

nen oppi, joka omistaa Jumalalle in- 
himillijen muodon ja inbimillifet omi- 
naifuubet. 

Anthropomorphite, m. yllämainitun 
opin tuunustaja. , 

Anthropopathie, f. fumallinen vit: 
tapa, fun Jumalalle omistetaan inbi- 
millifet bimot. 
, Anthropophage, s. ja adj. ihmis- 
ydjä. 
Anthropophobe, m. ihmifiä fammot- 

ſuwa. 
Anthropophobie, f. ihmiftä fammof- 

fnminen. 
Anti, jonfun fanan eteen liitettynä 

pt wastustusta, tahi edellifyyttä 
ajasfa. 

Antiapoplectique, s. ja adj. bal- 
pausta parantama 1]. estämä. 
Antarthritique f. Antarthritigue. 
Antiasthmatique f. Antasthmati- 

ue. 
: Antichambre, f. etufmone, eteinen. 

Antiohröse, f. nautinto-oifeuben 
panttaus. 

Antichrétien, enne, adj. fristin-op- 
pia mwmastustawa. 

Antiohristianisme, m. fristin-oppia 
wastustawa oppi. 

Anticipation, f. ennen määräaikaa, 
ennalolta tehty toimitus: a. de paye- 
ment, ennen määrä-ailaa fuoritettu 
malja; ennätys; ennätyslaina, malets 
taa mastaifilla waltiotuloilla; anas- 
tus, jonfuu oikeukjien loukkaaminen ; 
par a., ennakolta, edeltäkäfin. 

Anticipé, 6e, adj. ennensaifaiuen ; 
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enfer a., helmetillinen olo täsfä elä- 
mäsfä. 

Antioiper, v. a. ennen määrä-aitaa, 
ennafolta tehdä; edeltäkäjin ylöskantaa 1. 
ottaa; anaëtaa; a. sur ses revenues, 
käyttää tulojanja, ennenkuin owat {aa 
ut 
Anticoeur, m. paifnte hewoſen rin- 

nasſa. 
Anticour ?. Avant-cour. 
Antidate, f. afiafirjaan tahi kirjee⸗ 

fen pantu antopäimä, joka on todellista 
aikaiſempi. 

Antidater, v. a. panna warahaiſem⸗ 
pi antopäimä kuin todellinen. 

Antidote, m. myrtyn mastin. 
Antidyssentörigue, adj. punatantia 

parantama. 
Antienne, f. wärſy, jota luflari en- 

fin laulaa ja fenralunta tahi ködri fit- 
ten Tertoo; (kuw.) ilämä uutinen. 

Antiépileptique, s. ja adj. hal⸗ 
pausta parantama, estämä. 

Antiétique, s. ja adj. himellystau=- 
tia parantaa. 

Antifébrile, s. ja adj. fuumetautia 
parantaa. 

Antihydropique, s. ja adj. wefitau- 
tia parantaa. 

Antihypocondriague, s. ja adj. ſy- 
däntautia parantava. 

Antilogie, f. vistiriitaifuus. 
Antilope, f. antilopi, gafelli. 
Antimoine, m. antimoni. 
Antimonial, ale, adj. antimoninen. 
Antinational, ale, adj. epätanjalli- 

nen. 
Antinomie, f. vistirtitaifuus kahden 

lain tahi lain eri ofien mälilkä. 
Antipape, m. mwastapaawi. 
Antiparalytigue, adj. ja m. ram⸗ 

peutta parantama. 
Antipathie, /. inho, wastenmielifyys, 

antipatta. 
Antipatique, adj. inbottawa, was: 

tenmielinen. 
Antipestilentiel, elle, adj. ruttoa 

parantava, estää. 
Antiphate, m. eräs forallin laji. 
Antiphone, /. tirkollinen muoro- 

laulu. 
Antiphonier, m. frlollisten wuoro- 

laulujen nuottikirja. 
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Antiphrase, f. fanain täyttäminen 
niiden oikealle merkitykjelle päinmastais 
ſesſa merlitykjesjä. 
Antiphysique, adj. luonnonmastais 

nen, luonnoton. 
Antipode, m. ibmifet, jotka aſuwat 

wastapäätä, maapallon toifella puolis- 
lolla, ja fiis omat jaloin mwastatulfin; 
(fuw.) jonkun afian (nuora wastafobta. 
Antiptose, f. toijen lafus-fijan füvts 

täminen toifen werosta. 
Antipyrotigue, adj. ja s. polttohaa- 

woja parantaiva. 
Antiquaille, /. wanba jält. 

Antiquaire, m. muinoistieteen tut- 
fija, muinoistalujen faupitfija. 
Antique, adj. muinoinen, muinois- 
aikuinen; wanban-aifuinen. — f. muis 
noistalu. 
Antiquito, f. muinois-aita, muinoi- 
nus; muinoislalu, muinoisjäännökjet ; 
ilimanhuus; (fuw.) muinoistanjat. 
Antirépublicain, aine, adj. tafa- 

waltaa wastustawa. 
Antirévolutionnaire, adj. wallan- 

lumousta wastustawa. 
i f. etufali. N 

Antisciens, m. pl. famojen poiki 
asteiden alla ajumaifet. 
_Antiscorbutique, adj. ja s. lerput- 
fia parantama. | 
Antiseptique, m. ja adj. ſyöwäũ 

parantaa. . 
Antisocial, ale, adj. yhteiskuntaa 

wastustawa. . 
Antispasmodigue, m. ja adj. ſuo- 

nenwetoa parantaa, estäwä. 
Antistrophe, /. toinen —A gree⸗ 

lalaifesja Pöörisfä; fanain waihtelu. 
Antisyphilitigue, m. ja adj. fuppas | ty 

tautia parantaa. 
Antithèse, /. wastafohta. 

 Antitöihigue, adj. wastakohtia fifül 
tä 

— Antitrinitaire, m. folmi-yhteyden 
Reltäjä. | 
Antivönörien, enne, s. ja adj. 1. 

Antisyphilitigue. | 
Antivermineux, euse, s. ja adj. 

matoa tuolettama. | 
Antivérolique, s. ja adj. rupulia 

parantama. 
Antonomase, f. appellatimin tkäyttä- 
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minen propriume-fanan mwerosta, tahi 
päinvastoin; c'est un Neron, = un 
prince cruel. 

Antre, m. Inola. | 
s’Anuiter, v. r. matkustaa läpi yön. 
Anus (s ääntyy), peräfuolen reikä. 
Anxiété, /. tuska, ahdistus. 
Anxieux, euse, adj. tuskallinen. 
Aorte, f. ijo waltajuoni. 
Août (= uu), m. Cloluu; faire Va., 

leifata, korjata eloa; avant l’a. ennen 
elo-aitaa. 

Aoûter, v. a. tuleentua. 
Aofiteron (a ei üünuy), m. elonleil- 

taaja. 
pagogie, f. todistus mastakohdan 

mahdottomuutta näyttämällä. 
Apaiser, v. a. rauhottaa, fowittaa, 

lepyttää, mwiihdyttää; afettaa, feifattaa, 
liewittää. — S'a., v. r. mwiihtyä, lep⸗ 
pyä, ajettua, lietventyä. . 

Apanage, m. elinfautinen maan tahi 
tulon nautinto, jola perintb-ofan we» 
rosta annetaan Ballitfija-perbefunnan 
nuoremmille —jäjenille; — erottamaton 
ominaifuus: la raison est Va. de 
l’homme. 

Apanager, v. a. elinfautifella nas 
tinnolla iwarustaa; antaa myötäjäijet 
(tyttärelle). 

Apanagiste, m. ja adj. jofa elinkaus 
tista ylöspitoa nauttii. 

Apanthropie, j. maailmaan ja ih⸗ 
mifin yklästyminen (kimulloifuudesta). 

partö, m. näyttelijän fyrjään lau- 
futut fanat. — adv. fyrjäkn. 

Apathie, 7. turtuus, muurehdus, 
henkinen tyljyys, apatia. 
Piano, adj. turta, muurehtuuut, 

Apédeute, m. joka ei ole mitään op 
pinut, oppimatou. 

Apepsie, f. ruoan fnlatukjen Berte 
neminen. 

Aperception, f. aistiminen, mälitön 
hamwainto, hengesfä hamaitfeminen. 

Apercevable, adj. jota on mahdole 
linen huomata, havaita, nähdä. 

Apercevance, f. bawaintofyfy. 
Apercevoir, v. a. hamaita, buomas 

ta, älätä, vimaltaa. — S'&., v. r. (de 
go.) huomata. 

Aperçu, m. yleinen katſahdus, lyhyt 
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fertomus (jettin), arwiolta tebth las 
fu; a. de la dépense, fulunfi-artvio; 
au premier a., enfi filmäykjesjä; a-s 
heureux, afiaan ſattuwat, ſopiwat miet- 
teet. 

Apéritif, ive, adj. watfaa pehmittä- 
mä, perkaawa. 

Äpötale, adj. (kasw.) terätön. 
Apetissement, m. wäheneminen (aus 

faifuuben muoti). 
etisser, v. a. wähentää, lyhentää; 

Päloignement apetisse les objets, fau- 
taifuus mähentää efineet; a. un man- 
teau, lyhentää miitta. — S'&., v. r. 
mähetä, lyhetä. 
À peu près, adv. melkein, lähes, 

milt'ei. 
Aphélie, 

auringosta. 
Aphonie, /. puhumattomuus. 
Aphorisme, m. aforismi, yleinen op- 

piryäitelmä. NN 
Aphoristique, adj. aforistinen, ylei- 

fisfä mwäitelmisfä efitetty. 
Aphrodite, f. Afrodite, Venus, rat, 

lauden jumalatar; eräs nilmiäifen laji. 
a. hérissée, fultatonffa. 

f. planetin juurin etäifyys 

Aphronitre, m. puhdistettu falpie- | fi 
tari. 

Aphte, m. fampaat (tauti). 
Aphye, Aphie, L alme; ispinä (kala). 
Aphylle, adj. lehditön. 
Api, m. eräs laji pieniä punaifia 

omenia. 
Apiter, 1. Apitoyer. 
Apitoyement, m. fäälimäifyys, ar⸗ 

meliatfuus. | 
Apitoyer, fäälimäifyyteen, armeliai- 

(uuteen Helyttää, panna furfnttelemaan. 
— S'a., V. 7. (sur)armabtaa. 

Aplaner, Aplaigner, v. a. werfaa 
pörhistää. 

Aplanir, v. a. tajottaa, filittää ; (kuw.) 
a. des difficultés, poistaa banfaluuf: 
fia. — S'a., v. r. tafaantua. 

. Aplanissement, m. tajottaminen, fi- 
littäminen; (fuw.) poistaminen. 
_Aplanisseur, m. filittäjä; werante- 

vitfijä, shlileikkaaja. : 
Aplatir, v. a. litteälfi lyödä, litis- 

tää. — S'a., v. r. litietyä. 
. Aplatissement, m. litistyminen; la- 
tistuminen, litteys. 
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> Aplatisserie, f. fantivauta-paia, kan- 
paja. 
Aplatissoir, m. fantivauta-wañfara. 
Aplet, m filinuotta. 
Aplester, v. a. biéfata feilit lähtöä 

warten. 
Aplomb, m. pustyfuora afema, watu- 

pasft; ryhti, mwakamwuns (ibmifen afe- 
masfa); wakaiſuus (toimesfa); d'a., 
pystyjuorasfa; avoir de Va, 
fuorasfa olla; (kuw.) makamundella 
läyttäidä; perdre l’a, Horjua. 

pyöty- 

Apnée, f. €. Asphyxie. 
Apocalypse, f. ilmestysfirja. 
Apocalyptique, adj. falamielinen, 

twaikea läjittää. 
Apocope, firjaimen 1. tawun 

heittäminen anan lopusta; grande 
uchesse = grand’ duchesse: jüfe- 

nen murto, potsleifkaaminen. 
Apocroustique, f. Répercussif. 
Apocryphe, adj. firjallifet teokjet, 

jotfa buolellifesti äilytettiin, eikä ſal⸗ 
littu yleifön tiedokk päästä (Greeka⸗ 
laifilla ja Romalaifila); eräät raama- 
tun firjat, joiden telijät ja alkuperä 
omat epätietoijet; epäperäinen, apofry- 
nen. 
Apode, adj. jalaton, täytetään fa- 

loista joilla ei ole uimas-emät, ja lin- 
muista, joilla on niin lyhyet jalat että 
tuskin kykenewät Päymään. 

Apodictique, adj. wastaanfanoma- 
ton, fieltämätün, waknuttawa (tobis. 
tus), apodiltinen. 

Apogée, f. planetin fuurin etäifyys 
maasta; (furv.) korkeimmallaan olemi- 
nen, fortein huippu. 

Apographe, f.. fopia. 
Apollon, m. Apollo; (kum.) fuuri 

runotlija. 
Apologétique, adj. puolustama. — 

m. firkko-ijän Tertullianon fristityitü 
puolustaa rja. , 

pologiste, m. puolustaja (puheella 
tahi kirjotukfilla). (pv 

Apologue, m. opettamainen fatu; ja- 
bun opettamainen mieli. 

Apoltronner, v. a. pelfuriffi faat- 
taa. 
Apophtegme, m. mietelmä, ſiweys⸗ 

Enantastu. 
Apophyge, f. pilarin alin oja. 
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Apophyse, f. liita ([uiéfa). 
Apoplectique, adj. halwausta ennus- 

tawa; jola Telposti faattaa Galmwaans 
tua. — m. halmausta parantama. 

Apoplexie, /. hafwaus. 
Aposiopöse, 1. Réticence. 
Apostasie, f. uskosta luopuminen. 
Apostasier, v. n. luopua uslostanja, 

ADO AR tonhylkääjä, [ m. uskonhylkääjä, [uopio. 
Apostème, m. paijule. 
Aposter, v. a. ajettaa jolu mäijys 

mään, waloomaan. 
Apostille, f. firjan reunoihin kirjos 

tetut muistutuffet; jällilijäys. 
Apostiller, v. a. firjan reunoihin 

muistutulfia kirjottaa. 
Apostolat, m. apostolin wirla. 
Apostolicité, f. apostolien opin ja 

elämän mufaifuus. 
Apostolique, adj. apostolinen; paa- 

willinen. 
Apostoliser, v. a. tääntymysjaars 

noja pitää. 
Apostrophe, f. apoftrofi, tatfomerlli 

("); puheen fatlaifeminen ja älisti 18- 
feminen toifeen henkilöön 1. aineefen; 
tuima isku ]. puhutteleminen. 

Apostropher, v. a. apoftrojerata, 
fatlomerkkiä käyttää; dfisti pubeesfa is⸗ 
te jkuhun; tuimasti puhutella, nub- 
ella. 
Apostume, 1. Apostème. 
Apostumer, v. n. märtliä, 

tua. 
Apothéose, /. jumaloitfeminen. 
Apothicaire, airesse, s. apteefari. 
Apothicairerie, /. apteeli; apteekari- 

taito. 
Apötre, m. apostoli. 
Apozème, m. yrttileitvä, dekokti. 

= Apparaitre, v. a. näyttäytyä, näkyä, 
ilmestyä; faire a. de son pouvoir, 
näyttää waltuuskirjeenjfä. 

pparat, m. fomeus, prameus; ha- 
ranguer avec. a, fomeilla fanoilla 
puhutella; korskeug; étaler un grand 
a. d’érudition, forskeilla fuurella opilla; 
Jykin toimeen tarpeellinen falusto; a. 
de chirurgie, fotelo fijältämä leikkaut- 
fin tarpeellifet falut. 
Apparaux, m. pl. failli laiman war 

rustutſeen tarpeellijet falut. 

ajets 
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Appareille, /. warustufjet, hankkeet 
jhkin juhlakijuuteen; komeus, prameus; 
tunnustähti; kaikki ammatin harjotut- 
feffi tarpeellinen falusto; haawurin las 
lusto; haawan Li oui a. d’une 
pompe, pumpun wa 

Appareiller, v. a. pari fomitella : 
a. des chevaux; hankklia paria jtulle: 
j'ai trouvé à a. mon cheval; appre. 
terata, antaa kalnlle wiimeinen wal- 
mistus; (vaf.) määrätä mitta MON 
mille kiwille, että ne paikkaanja [opis 
wat; malmistaida purjehtimaan: les 
voiles. — S'&., v. r. olla foitimilla, 
fotba [innuista]; (avee. gn) yhdistyä 
tomerilfi. 

Appareilleur, sm. (raf.) valennusti- 
wien mitan määrääjä; appreteraaja, 
malmistaja. 
Apparemment, adv. nähtämästi, are 

wattawasti, tobennäköifesti. 
Apparence, f. muoto, ullonäfö; haa⸗ 

mu, warjo; todennäföifyys. 
Apparent, ente, adj. näkymä, fil 

miinpistämä; felmä, ilmeinen, filmin 
nähtäwä; ulkonäköinen, nälö-, telos; 
armollinen, arwokas. 

Apparenté, 6e, adj. beimolainen, 
fululaijuudesja olema; il est bien a, 
hänellä on juuret jululaifet. 

Apparenter, v. a. naimijen lautta 
fufulaifuuteen faattaa: bien a. une 
fille. — S'a., v r. fululaifuuteen jous 
tua naimijen lautta. 

Apparesser, v. a. laisfaffi faattaa. 
— S'&,, v. r. lindä laiskalfi. 
Appariement, Appariment, m. pa- 

rittaminen, pariffi jomittaminen; ſa⸗ 
mantaltaisten fappalten yhdistäminen, 
[uofitjeminen. o. 

Apparier, v. a. parittain järjestää; 
arittaa. — S'a., v. r. liimailla, foiba 
linnuista). 
Appariteur, m. pebelli, kurſori, wah⸗ 

timestari (yliopistosfa). 
Apparition, f. ilmestys, näfemä: a. 

d’un esprit, aaween ilmestys. 
Apparoir, v. n. (impers.) il appert, 

felmästi näkyy; faire a. de son bon 
droit, ofottaa felwä otfeutenfa. 

Apparoître, 1. Apparaitre. 
Apparonner, v. a. mitta-astioita 

trunnata. 
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Appartement, m. afuinlerta; huos  Appesantir, v. a. rasfauttaa, tehdä 
neuSterta, huonekerta; cette maison | rasfaaffi; (kuw.) rau'aista, maimuttaa. 
a trois a-s, folmilertainen rakennus. 

Appartenange, f. mitä jblin fuu- 
(uu; les a-s d'une maison, faiffi mitä 
talon piiriin fuuluu: pihat, puutarhat, 
ulklohuoneet j. m. e.; les a-s et dépen- 
dances, talon alle kunluwat, maat tor» 
pat, falawebet j. m. e. 
A ppartenant, nte, adj. tuuluwa 

jkulle, (jlun) oma. 
Appartenir, v. n. (a) olla jkun oma; 

fuulua jlun fuluun: v. emp. on jlun 
mwelwollifuus, tehtämä; ainsi qu'il ap- 
partiendra, afianbaarain mufaan. 
N Appas, m. fiihotus, halutus, miebü- 
ys. 
Appât, m. ſyðtti, fyBte, jätä; (kuw.) 

Hiporue, houkutus. 
ppäter, Appäteler, v. a. panna 

fyötti; houkutella, wietellä. 
Appauvrir, v. a. Pöyhdyttää; a. un 

terrain, laihduttaa maa. — S'a., v. r. 
Töyhtyä. 

Appauvrissement, m (öyhtyminen. 
Appean, m. johtopilli, mietepilli; 

tvietelintu; linnunkaawe, pulmaatti. 
Appel, m. nimellä huutaminen, ni- 

menbunto; kokoontumismerlki fotamie- 
bille (rummulla, torwella): battre l’ap- 
pel; weto, wetoominen (oifeubesfa): 
porter Va. dun arrèt, wetoa tuomiota 
wastaan; mielkailuun waatimus. 

Appellant, nte, adj. wetoowa. 
Appeler, v. a. nimittää, mainita, 

fanoa (jtskin); a. les lettres, tamata; 
futfua, huutaa, pyytää tulemaan: a. le 
médecin; waatia, baastaa: la trom- 
pette appelle au combat; a. en ju- 
stice: a. en duel. — S'a., v. r. olla 
nimenä; mainittaa, janottaa. 

Appelet, m. foutkureimi, mwela. 
Appellatif, ive, adj. nom a., yhteis 

nen nimifana, appelatiminen nimifana. 
Appellation, f. huutaminen, futju- 

minen; weto, wetominen; a. des lettres, 
tamaaminen. W 

Appendice, f. lifüle, lite. 
Appendre, v. a. (à) ripustaa, ajets 

taa (muistokji, funnian-ojotteeffi): a. 
les drapeaux à la voûte du temple. 

Appentis, m. maja, fuoja. 
Appert, t᷑. Apparo ir. 

— S'ä,, v. r. raskaasti painaa, ras- 
faantua, ländä raskaakſi; rau'eta, tyle 
(iestyä; s'a. sur un sujet, liialfi pylyä 
jkusſa aineesja. 

Appesantissement, m. rasfaantumi- 
nen; raskautettu tila, tyljyys: l’a. de 
corps et d'esprit. 

Appétense, f, halu, himo, luonnon⸗ 
wietyttys. 

Appéter, v. a. baluta, imota: a. 
les viandes. 

Appötissant, nte, adj. himottaa, 
halua nostama. 

Appétit, m. himo, halu; ruokahalu. 
Appétitif, ive, adj. baluawa, hi⸗ 

moowa. NN 
TA ppotition, f. halu, mieli, mieli- 

telo 
Appiécer, {. Rapiécer. 
Appiétrir, v. n. huonontua, turmel- 

tua. 
Appitoyer, y. m., f. Api.... 
Applaudir, v. n. (à) ja v. a. tas 

puttaa täjiä mielifuofion ofotteekfi; hy⸗ 
wäliyä, kittää. — S'a., v. r. (de) Fiits 
tää hywin tehneenjä; onnena Liittää: 
s'a d'un evénément heureux. 
Ap laudissement, m. füfien taputus, 

mie ofto. 
Applaudisseur, m. terfeä fiittämään, 

liitosten laufuja. 
Applicable, adj. ſoweltuwa; kelpaa⸗ 

wa, fowelias; määrätty (jfubun tarto- 
tutjeeu): amende a. aux pauvres. 

pplication, f. paneminen, laskemi⸗ 
nen, jowittaminen; käyttäminen; abfe- 
ruus, bartaus, Halu; tartallifuus; huoli. 

Appliqué, 66, adj. ahkera, uuttera, 
barras. 

Appliquer, v. a. (a) panna, fasfea, 
painaa, ſowittaa; käyttää; a. un em- 
plâtre, panna plaastari; a. un sceau. 
painaa fifilli; a. une loi, käyttää laki; 
määrätä; a. une amende aux pau- 
vres — S'a,, v. r. itfeenfä fowittaa; 
(à) BGarrastaa, ahkeroida: s'a. à la 
musigue. | 

Appoint, m. faatama (raa), ſaami⸗ 
nen: j'ai un a. de mille francs; pte- 
net vahat; ſuuremman fnmman täy- 
tännölfi lifättämät pienet rabat. 
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Appointement, «=. riita-afian fähet- 
täminen afianomaisten jelitettämälfi, 
mälipäätöe. 
Appointements, m. pl palfla; eläke. 
Appointer, v. a. palfata; lähettää 

afiamomaisten felitettämälfi, antaa wä⸗ 
Iipäätös. 

Apport, m. marffinapailla, turu; 
myötäjätjet; ojuusmakju. 
Apportage, m. fantamistyö, fanta- 

mispaltta. 
Apporter, v. a. tuoda, fautaa edes; 

tuottaa: a. du dommage; a. des ob- 
stacles, afettaa esteitä; a. du soin à 
un travail, huolellifesti tehdä työnjä; 
(fum.) efittää, citerata: a. plusieurs 
autorités. 

Apposer, v. a. painaa: a. un sceau; 
panna, fifütä, liittää: a. une condi- 

BE position, 7 inen, painami 
p On, /. paneminen, painamis 

nen, —E dite. 
. Appréciable, adj. jota on mabbol- 
linen armioon panna, binnaffi arwata. 

Appröciateur, m. armiomies. 
Appréciatif, ive, adj arviota fifäl- 

tämä, määräämä; liste a-e, armwioluet- 
telo: aimer Dieu d'un amour a., ylitſe 
tailkea rakastaa Jumalata. 

Appréciation, /. binnan arwaus, 
määrääminen, arwio, armwaaminen. 

Apprécier, v. a armata, panna bin- 
ta. — S'&., v. r. timtea itjenjä. 

Appröhendre, v. a. waroa, pelätä; 
a. AU Corps, waugita. 

Appröhensible, adj. täfitettämä, kä⸗ 
fintuntuma. 

Appröhensif, ive, adj warowa, pel⸗ 
täämä 9 J 

Appréhension, f. pelfo, warominen; 
mwangitjeminen; fähitys, ymmärtäminen. 

Apprendre, v. a ja v. n. (ge. de 
gm) oppia; faada tietää; (ge a gn) 
opettaa; ilmottaa, tiedolfi antaa; tot- 
na. 
Apprenti, ie, s. oppilas, oppipoika; 

mast-allaja. 
. Apprentissage, m. opinläynti; oppi- 

aila; opinfoe (ammatisfa). 
Töt, m. walmistus, mwarustus, 

Ganke; appreteraus, wiimeinen walmis⸗ 
tus jlulle tuotteelle; (fuw.) teestente. 
198; — pl. walmistutiet, hankkeet. 
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Appröte, !. Mouillette. 
Apprêter, v. a. malmistaa, marns 

taa, hanllia; appreterata. — S'a., v. 
r. hankkia, walmistaiba; fonnustaa. 
Appröteur, m. appreteraaja, wal⸗ 

mistaja. 
Appris, ise, {. Apprendre. 
Apprivoisement, m. leſytys, fejyttä- 

minen. 
Apprivoiser, v. a. fefuttät, ihmifiin 

totuttaa; fuopeaffi faattaa. — S'a., v. 
r. keſyä, kefyttyä; talttua, mafentua; 
(dans) perehtyä; (avec) tottua, tutuss 
tua. 

Approbateur, trice, s. Gymwäkfijä; 
hengellisten firjain cenfori. — adj. by: 
mäkjymä. 

Approbatif, ive, adj. hymäkjywä, 
myöntämä. 

Approbation, f. hytvälfyminen, miel 
tyminen; myöntymys, (uostumus; hy- 
wäkſywä laufunto. 

Approohant, nte, adj. melloifesti 
fin nälöinen, muotoinen. — A. de, 
PP: mellein, lifimmiten, | 

pproche, f. lübeneminen, faapumi- 
nen; lignes d'a.. ryntäysrinta; une 
place de difficile a., linna, jota on 
wailea ryntää; lunette d'a., fiifart, 
tnubi; — a-s, f. pl. faartofaiwanto. 

Approcher, v. a. (de) lähentää, lä» 
net fiirtää; a. de soi, päästää Tis 
empään kansſakäymiſeen; wertailla; 
(a. an) päästä jkun puheille. — v. 
n. — fiirtyä lähemmätlfi; olla 
lun faltainen, muotoinen. — S'a., v. 
r. lähestyä. 

Approfondir, v. a. jymentää; (kuw.) 
perinpohjin tutkia; miettiä. | 

Approfondissement, m. perinpobjai 
nen tutliminen, miettiminen. 

Appropriation, /. omistaminen, a- 
nastaminen. | 

Approprier, v. a. fowitella; muta- 
wat tehdä, järjestää; fiimoa; firota. 
— S'a., v. r. omistaa, anastaa. 

Approuver, v. a. hymäljyä, antaa 
fuostumuffenfa, Fiittää; lu et ap- 
prouvé, ferrottu ja hymwäkjytty. 

Approvisionnement, m. muonitus, 
muonalla warustaminen. 

Approvisionner, v. a muonittaa, 
muonalla warustaa. 
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Approvisionneur, m. muonanbant | 
kija; prowianttimestart. 

Approximatif, ive, adj. litimääräis 
nen. 

Approximation, fifimädrätnen 
laëfu; par a., lifimain, lifimäürin. 

Approximativement, adv. arwaten, 
[ifimäärin, noin. 

Approximer, v. n. ja S'a., v. r. olla 
mettein yhdenkaltainen, melkein yhteen 

ydä. 
Appui, m. tuli, noja; (kuw.) turva; 

hauteur d’a., läfimarren nojan forfui- 
nen; point d'a., tulifohta; a. d’esca- 
lier, füfipun; ce cheval a l’a. fin, be- 
monen on hölläjuinen. 

Appui-main, m. maalavien täyttämä 
tädennoja. 

Appui-pot, m. padanjalla. | 
Appuyer, v. a. tueta, nojata, pai- 

naa; a. la plume, Tiiatfi painaa fynä; 
a. Veperon, tannustaa bewonen; a. des 
deux, fannustaa molemmilla Pannus- 
timilla; (fuw.) puoltaa, puolustaa, no- 
jata, turwata; a. son opinion sur... 
nojata mielipibettänjä iblin; a la 
aache de l’armée à un bois, uojata 

fotarinnan wafenta fiipeä metfään. — 
v. n. nojautua, nojata; le toit appuie 
trop sur les murs, fatto nojaa Itiaffi 
feinten päälle. — S'a,, v. r. nojata; 
(fupo.) todistukjekji wetää. 

pre, adj. epütafainen, folea, kar⸗ 
Tea, ryhmyinen; chemin ä.; peau à.: 
kirpeä, Parmas, fatfera: vin à.; timeä; 
(kuw.) waikea; toma; ankara, tuima; ahne. 

Aprèle, t. Pröle. 
prement, adv. anfarasti, tuimasti. 

Après, prep. peräsjä, jälkeen; atten- 
dre a gc., odottaa jfin; se mettre 
a. qn., läydä jlun kimppuun; être a. 
C., olla toimesja; a. que, fitten kuin; 
”a., mukaan. 
Après, adv. perästäpäin, perästä; 

après tout, näin ollen, fumminfin; 
après-Coup, liian myöhään; ci-après, 
täsjä alempana. 

prös-demain, adv. ja s m. ylihuo⸗ 

'Après-diné f. Après-midi, j. jä -dinée, f., Après-midi, /. jüs 
test puolen päimän. p 
.Après-soupée, /. Après-souper, m. 

aila illalliſen jälkeen. 
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Âpreté, f. tolens; farfeus: tatte- 
ruu6; kimeys; tuimuus; ahneus. 

A-propos, m. £. Propos. 
Apsychie, f. tainnos. 
Apte, adj. ſowelias, mukaa. 
Aptère, m. ja adj. fiimwetön. 
Aptitude, f. taipumus, mulawunus. 

tumiste, m. jolla on Iuonnollis 
nen taipumus monenfaltaiftin. 

Apurement, m. tilin tarkastus ja hy⸗ 
wäljyminen. 

. Apurer, v. a. tarkastaa ja kymäkjyä 
tili; huhtoa, kirkastaa (kulta). 

Apyre, adj. tulenkestämä. 
Apyrötigue, adj. fuumeesta wa⸗ 
a paa. 
Apyrexie, f. wapaus fuumeeëta. 
Aquarelle (qua = lua), j. weſi⸗ 

maalilla maalattu taulu; aqwarelli. 
Aquatil, ile (qua = fua), adj. we» 

besfü elämä 1. kabwawa. 
Aquatique (qua — tua), weſi⸗, fuo- 

peräinen ; mwedesjfä elämä, kaswawa. 
Aqueduc, m. weſijohdanto. 

._ Aguoux, euse (qu = fu), adj. we- 
tinen, wedenfelainen, -laltainen. 

Aquilin, adj. taarema luin fotkan 
noffa; nez a, laarinenä, fotfannenü. 

Aquilon, m. pobjatunli. 
Aquilonnaire, adj. pohjainen. 
Aquosite (qu = fu), f. wetifyys. 
Ara, m. eräs papukaijan laji. 
Arabe, adj. arapialainen. — m. ara» 

pialainen, arabi. 
Arabesque, adj. arapialainen (erit- 
a Zebri aiſesta ralennustaiteesta pu⸗ 
uesſa). 
Arabesques, f. pl. (ral.) arabeslit; 

mobrilaijeen tapaan tehdyt foristutfet 
rafennuffis{a. | 

Arable, adj. jota on mabbollinen 
kyntää, mwiljellä. 

Arack, Rack, m. araffi. 
Araignée, f. De werkko, 

jolla lintuja pyydetään; (jotam.) maan⸗ 
alainen käytäwä miinotsja; (merimw.) 
haanfunti, fulonjalfa; eräs kalan laji; 
erä8 framun laji; pattes da., pitkät 
hoikat formet. | 
Araigneux, euse, adj. hämmähälin 

werfon faftainen. 
Arambage, m. (merim.) entraus. 
Aramber, v. a. (meriiw.) eutrata. 
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Arasement, m. ylin waalafuora ki⸗ 
Wwilerro8 muurisfa. 

er, v. a. waalafuorafft tehdä 1. 
tafottaa (muuri). 

Aratoire, adj. maanmviljelytjeen kuu⸗ 
(niva, maanmilielys-. 
Arbalestrille, (Arbalète), /. fone, 

millä merellä mitataan auringon tahi 
tähtien forfeus; astemitta. 

Arbalöte, f. joufi. | 
, jp striör, m. jonfimies; joufi 
ep 
Arbitrage, m. mälittys-, fompro- 

misfituomio; eri maiden waihtolurfin 
wertaileminen. 

Arbitraire, adj. mapaa-ehtoinen, it 
jewaltainen, mieltmaltainen; jota ei ole 
laisfa määrätty. 
Arbitrairement, adv. itfemaltaifesti, 

mielimaltaifesti. 
Arbitral, ale, adj. sentence a-e., 

fompromisflpäätös. 
Arbitralement, adv. fompromisfin 

m. fompromisfituo- 

Arbitration, f. ylijummainen armaa- 
minen, arwiolasku. 

Arbitre, m. fompromisfituomari, 
uskottu mies; itfemaltainen päättäjä 1 
herra; libre, franc a., wapaa tahto. 
Arbitrer, v. a. päättää riibanrats 

laifijana, fompromisfituomarina; ſum⸗ 
mittain, ylimallaan arwata. 

Arborer, v. a. pystyttää, nostaa; 
a. un pavillon, pietata fippu; a. le 
drapeau, pystyttää, afettaa lippu; 
(tuw.) julkijesti tunnustaa; a Vim- 
piété, julkifesti tunnustaa itfenfä us- 
fonnonbhylkääjälkfi; a. Vetandard de la 
révolte, nostaa lapinaa. 

Arborescent, nte, adj. puunfaltai- 
nen. 

Arborisation, f. benbriti, kimi josfa 
turautun puita, penfaita j. m. €. 

Arborisé, 6e, adj. puunmuotoinen. 
Arbouse, f. erään fastvin marja. 
Arbousier, m. eräs taswi (arbutus 

unedo). | 
Arbousse, f. wefimeluuni. 
Arbre, m. puu; a. franc, istutettu 

puu; a fruitier, bebelmäpuu; a. de 
haute futaie, forfearunfoinen pun; a. 
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de moulin, affeli, rattaantulki; a. de 
charrue, auran-ojas. 

Arbreux, ouse, adj. puunfaltainen. 
Arbrissean, m. ptent puu, Wwefa; 

penjas. 
Arbuste, m. penfas, penfaslaswi. 
Aro, m. joufi; kaari, holwikaari; 

bander, döbander un a., jänuittää, 
lanfaista jouft. 

Arcade, f. arfabi, holwikaarinen Fäy- 
tämä, holwikaaren aukko. 

Arcane, m. (allemistain) falaifet fes 
miallijet menot; lääke, jonka aineffet 
owat falasfa pidetyt. | 

Arcane, Arcanée, f. punalliitu. 
Arcanson, m. winlunpihla, folofonis. 

' Arcasse, f. (laiwan) peräpeili ; ploftis 
oppa. 
Arc-boutant (c ei äännty), m. pila 

rit, jotka ylipäästä yhtymät holmikaa- 
velji; tynki, orjankäji; (kuw.) päähen» 
filö; (laim.) piira, puomi. 

Arc-bouter (c ei äänny), v. a. tueta 
muuri tahi holwi. 

Arceau, m. holwen faareu8, holwi⸗ 
kaari; apilan lehden muotoinen koris⸗ 
fus. 

Arc-en-ciel, m. taiwaankaari. 
ETT — f), wanbentunut 

ana 1. puheenparſi. 
Archal, k. PL 
Archange (ch = f), m. arkki⸗enleli. 
Archangélique, adj. arffisenfelin-. 

— f. (ta8m.) putki (angelica). 
he, f. fillanfaari. Arche de Noé, 

Roakin arkki. Arche Palliance, lii 
ton arffi. 
Archéographe (ch = P), m. mui- 

noismuisto-merllien tutkija. 
Archéographie (ch == P), f. atfeo- 

grafia, muinoismuisto-merlkien felitys. 
Archéologie (ch = f), /. arfeolos 

ia, muinoistutkinto, tiede muinoistan- 
N jen muistomerkeistä ja tamoista. 

Archéologue (ch = f), m. muinois- 
tutkija. 

Aroher, m. joufimies; (wanb.) 
faupunginpaliwelija, -mwartija, poliifi; 
franc. a., noita-ampuja. 

Archet, m. wiulunjoufi; kaari (füts 
tyesfä peiton Fannatteekji); jalustin; 
teräskaari jänteellä (wintilän kierittä- 
mistä warten); pieni faha. 



Arch 49 

Archétype (ch = £), m. perikuwa, 
altukuma, kaawa. 

Archevêché, m. arfti-hiippalunta. 
Archevêque, m. arftipiispa. 

: Archichambellan, m. hlikamari⸗ 
erra. 
Archichancellier, m. arklikansleri. 
Archidiaconat, m. artlidialonin 

wirla. 
Archidiacre, m. arffibiafoni, tuo: 

miopromasti. 
Arohiduc, uchosse, s. arftiberttua, 

eherttuatar. 
Archiduché, f. arfti-berttuafuuta. 
Archie, f. perifääntö, peruste. 
Archiéchanson, m. ylin juoman 

laskija. 
Archiépiscopal, ale (ch = ?), adj. 

atflipiispallinen. 
— Arehiöpiscopat (ch = h), m. artfi- 

piispan mirka. 
Arohifou, m. aifahulu. 
Archimandrite, m. arffimanbriti. 
Archimaréchal, m. ylin maréti. 
Archipel, m. arfipelagi; faaristo; 

monifaarinen mefi. 
Archipresbytérat, m. promastin 

wirka. 
Archiprötre, m. prowasti, lääniu= 

prowasti. 
Architect, m. arlitelti, rakennustai- 

teilija. 
Arohitectonigue, = Architectural, 

ale, adj. vakennustaiteejen luuluma, 
arfitektonillinen. 

Architecture, f rakennustaide; ra- 
tennusmuoto, ⸗ſtyyli. 

hitrave, f. arfitrawi, fibe-anfas 
fabben pilarin päällä. 

Architrösorier, m ylin rahanmwartija. 
Archives, f. pl. wanbat aflafirjat, 

historiallijet todistuskirjat; arkisto. 
ohiviste, m. arfiston hoitaja. 

Achontat (ch = €), m. arfontiwir- 
ta; arkontimiran aita. 
Archonte (ch — f), m arfonti, ylin 

mirlamies Athenasfa. 
n, m. fatulanfaari, -puu; être 

ferme sur ses a-s. istua tufemasti 
fatulasfa; (kuw.) pitää hymin paikkaan 
ja, puoltanja; perdre les a-s, joutua 
hämille; famitkin, wibin. 

Arçonner, v. a. fawita willoja. 

Aren 

Arçonneur, m. willan famwittaja. 
Arctier, m. joufifeppä. 
Arctique, adj. pohjoinen; pôle a., 

pohjoisnapa; cercle a., pohjoisnaman- 
piiri. 

Arctiom (um — qe m. 0bbate. 
Arctos, m otarvan tähtifikerö. 
Arcture, Arcturus (s — ääntyy), 

m. Arkturus tähtifikerö. 
Arouation, /. luiden Toulistuminen. 

asen, f. pl. larlea perfialainen 
i. 

Ardassine, f. hieno perfialainen filkki. 
Ardélion, f. bütiffü, liukastelija, fil- 

mäinpaliweltja. | 
Ardelle, f. eau d’ardelle, neililan- 

likööri, 
Ardemment, adv. bartaaëti, tuli- 

ſesti. 
Ardent, nte, adj. palawa, bebluwa ; 

feu a., tuima wallea; polttama; tuli- 
nen, kiiwas, tuima, harras; tulipunais 
nen [biuffista, Parwoista]; miroir a., 
poltepeili; verre a., aurinfolafi; cham- 
k oileusto, joka kerettiläifiä tuo- 

mitſi. 
Ardent, m. wirwatuli, aarniowal⸗ 

kea; eräs tauti. 
Arder, v. a. polttaa. 
Ardeur, f. palo, fuumuus; (tuw.) 

liimaus, tuimuus, hartaus, himo; a. 
de Pestomac, närä, forwennus. 

Ardillon, m. folfipalin, palistin 
Ardoise, f. liusfafiwi, wuolutiwi. 
Ardoisé, 6e, adj. liuskakimwen märi- 

nen, liuskakiwen⸗. 
Ardoisier, ère, adj. fiustafiwen kal⸗ 

tainen. 
Ardoisiöre, f. liuélafimen kaiwos, 

sfoubos. 
Ardu, ue, adj. jiyrklu, luolfipääje- 

mätön; (lumw.) waitea. 
Are, m. ranskalainen pinta-alan 

mitta (= 100 neliönteteviä). 
Arösge, m. pinnan mittaaminen 

are-mitalla. 
Arec, m. arelapähkinä. 
Aréfaction, f. (fem.) fostean aineen 

fuimaaminen. 
Arénacée, adj. pierre a., rat 
Arénation, f. (lääf.) jantahaude. 
Arcndateur, m. aventaatoti, wou- 

raaja. 
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Arendation, /. wouraus. 
Arène, /. bietatanner; taistelutans : 

ner 
Aréner, v. n. 8’Ar6ner, v. r. laskea ; 

[rafennuffista]. 
Aréneux, onse, adj. bietainen. 
Aréole, f. wähäinen pinta-ala; tehä; 

tehä jan pin ympärillä; tehä: tuun 

krsomi mètre, m. artometeri, weſipun⸗ 
tari, uppopuntari, jolla määrätään mwete- 
{in ameibden fuhteellinen paino. 
Aröopage, m. forfein otfeusto Athe- 

nasfa. 
va Are, v. n. (merim.) ankkurilla kyn⸗ 

Aröte, f. falanruoto; mihne, 008; 
terämä ſyrja; parras: eräs hewoſen 
tanti; majawan pitkät felläkariwat; 
taillé à vive a., terämäfulmatfelfi bas 
kattu: voûte d’a., ristiholmwi. 

Arêtier, m. muoliainen. 
Ps m. (laim.) faapeliren: 

Ärgimone, f. ([asmw.) oaswalmu 
Argent, m. hopea; a. vierge, peltfä, 

puhdas b.; a vif, elämähopea: a. en 
oeuvre. walmistettu b.; a. fulminant, 
panftuhopea; hopearaha; a. comptant, 
toma raha; a. blanc, hopearaha; hopean 
mwäri, sr pipe waafunoisia). 

gentine, f. bopea- 
lala. 
Argenter, v. a. Ein bopeoita; 

gris argenté, hopeanharmaa. 
Argenterie, f. hopea-astiat; hopeasta 

tehty alun. 
Argenteur, m. bopeoitfija. 

euge, adj. rabarilas, 
raha nen. 
Argentier, m. fasfanboitaja. 

tin, ine, adj. hopean märinen, 
hopean ääninen. — f. ([asw.) hanhen⸗ 
ruoljo, ete (potentilla anserina). 

ture, f. hopeitus, hopevitus. 
, m. luodetuuli. 

Argile, f. fawi, fawimaa; a. à fou- 
lon, wanutusfawi, waahtojawi. 

Argileux, euse, adj. fawinen. 

(warkaiden Lesken käytetyt omituijet fa- 
nat ja ore). 
— m. (wanh.) karabinieri; 

(tuw tyhjäntoimittoja 
s. usin, m. bitéluri (kalerilai- 

mwoisja 
Argue (u ei äänny), fuflan- 1 Bo: 

peankehräysstehdas; fiinä käytetyt koneet. 
Arguer (u ei äänny), v. a. lehrätä 

tultaa 1. Gopeata. 
Arguer (u ääntyy) v a. fyyttää, 

foimata; a de faux, määrälft mäit- 
tää; päättää. 
Argument, m. todistus, toteenntiyte ; 

ſyy, peruste; johtopäätöö; fifältö, Iy⸗ 
bot fijäkön efitys 

Argumentant, — m. wastamäittäjä 
(wäitöstoimitukjesfa). 
Argumentateur, m. halullinen was⸗ 

tamäittäjä. 
Argumentation, f. tobistuffien, ſyi⸗ 

den, perusteiden efitteleminen. 
Argus ( (s ääntyy), m. Argus (juma- 

Taistarullinen ben if, jolla olt fata 
filmää); tarkastama, tarkkaſilmäinen ih⸗ 
minen; wakoja; erään falan, füvmeeu, 
finnun, perhojen ja fufan nimi. 

Argutie (ti = fi), f. miijastelemi- 
nen, rilkimiijane, noffeluus. 

Argutieux. euse (ti — fi), adj. wtis 
fastelema, noffela. 

Arguropée, f. luultu taito muuttaa 
halweinmat mitallit hopeakfi. 

6, m. Kristukſen jumaluu⸗ 
ben kieltäminen. 

Aride, adj. tuima; (lum.). RTS 
tön, laiha, tyly; esprit a., tyhjä pää 

Aridit6, f. ftuimwune; bebelmüttü- 
mypen thiyys 

dure, f. kuiwuminen; hiwellys⸗ 
tauti. 

Ariens, m. pl. Arianit, jotka Kris⸗ 
tukſen jumaluutta fieltämät. 

Ariette, f. pieni aria, laulu. 
Arigot, m. eräe foittopilli; chanter 

JN tire l’a., täyjin kurkuin hoilata, laus 

Aristoorate, m. ja adj. aristolrati, 
hlimys; aristofratillinen, hlimysmwaltais 

naute, m. argonanti, eräs yös| nen 
perhojen laji; eräs falan laji; (kuw.) 
merenkulkija. 
Argot, m. fianjakja; warkaankieli 

Aristocratie (ti = fi) aristofratia; 
i — ylimyskunta. 

toor tique, adj. aristofratiffinen, 
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wa, julu-ylpeä. 
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DS ylimysialtaa fuofis | hän palmelee; afu, tamineet: a à 
épreuve, fuulaa festämé afu; miel 

Aristocratiser, v a. aristokratilfi | failu: faire les a., miekkailla, bariot- 
faattaa; läyttäidä aristofratin tapaan. 

Aristoloche, /. (faëtv.) fuirunkan- 
nus faristolochia). 

Arithmancie, f. numeroilla poomaa- 
minen ]. ennustaminen. 
 Arithmötielen, m. lumunlaskun op- 

pinut. 
Arithmétique, f. aritmetifa, (umun- 

laslu-oppi. — adj. aritmetillinen, las⸗ 
lu-opillinen. 

Arlequin, m. avlelini, narri, houl- 
0. 

, Arlequinade, /. narrinfuri, ilwet- 
ys. 
Armadille, — pieni laiwasto; pieni 

fota-alus; (eläint.) mwyökkö, myötiäi. 
nen. 
Armand, f. erä8 hewoſen lääfe. 
Armateur, m. laiman-ijäntä; kaap⸗ 

parilaiman mwarustaja; laapparilaima. 
Armature, f. faiffi rautafiskot, he- 

lat ja mahmistusraudat jlusfa ko⸗ 
neesfa ; Lisko, hela; — a-s, pl. waalus 
nan muotoijet foristuljet (rakennuk⸗ 
gja). 
Arme, J. afe, Pimääri: a. à feu, am- 

puma-afe; a. blanche, terä-afe, (mieffa, 
painetti); a. à lame et a. pointe, lyö- 
mäs ja pisto-afe; — a-s, pl. aje, aju: 
hautes a, ampumasaje; basses a. 
flou-afe; homme d'a., ratfumies täys 
desfä afusja; salle d’a., mielkailuhuo- 
ne; faire passer par les a., tuomita 
ammuttawatft; être sous les a., olla 
afeisja, täydesjä afusfa; prendre les 
a., tybtyü afeifin; mettre les a. bas, 
rendre les a., luopua afeista, antau- 
tua, myöntää itfenjä woitetukfi; fodan- 
käynti, tappelu, waino: en venir aux 
a., ryhtyä fotaan; poser les a., {uo- 
pua fodanläynnistä: reprendre les a., 
uudestaan rueta fodankäytiin; sus- 
pension d’a., afelepo; fotatoimet, fota- 
onni; fotapalmelus: porter les a., olla 
ſotapalwelutſesſa; faire ses premières 
a, enfifofeet fotatantereella; fait d'a. 
urostyö; erilaatuifilla afeika mwarnste- 
tut fotajoufon ofastot, jallamiebistb, 
vatfumiehistö, tykistö: dans quelles 
armes sert-il?, misfä fotamiehistösjä 

taa miellailua; waaluna: a. de l’em- 
pire, maltalunnan maaluna; a de 
succession. peritty mwaaluna; a. d’al- 
liance, Heimolaijuuben fautta faatu 
mwaaluna; a. parlantes, waakuna, jofa 
fuwallifesti ojottaa fufunimeü; cachet 
d’a., waalunallinen fikilli. 

Armée, f. armeija, fotajouffo; a 
navale, fotalaimasto. 

Armeline, f. fürppü. 
Armement, m. ajeilla warustami- 

nen; fotamwarustus; laiman tuarusta- 
minen. 

Armer, v. a. twarustaa afeilla, pu- 
fea afeifin; marustaa laima; raubottaa, 
wannettaa, wourata; a. le canon, laas 
bata fanuuna fuulalla; a un fusil, 
wirittää pysjyn hana; a. de fer, rau⸗ 
dalla wannettaa; a. les avirons, afets 
taa airot foubolle; a. un vaisseau en 
marchandises, warustaa fotalaima 
tauppalaimalfi. — v. n. mwarustaida, 
warustella fotaan; laimalla palella: 
a. sur un bâtiment. — S'a., v. r. 
pukea afeifin; ryhtyä afeifin, warus⸗ 
taida. 

Armet, m. fypüri. 
E Armiföre, adj. afeita kantawa, ajeel- 
inen. 
Armillaire, adj. sphère a., taiwaan- 

pallo, oſottawa eri taimaanfappalten 
lifuntoa ja feskenjuhtaista ajemaa. 

Armistice, f. afelepo. 
Armoire, m. faappi. 
Armoiries, f. pl. waaluna. 
Armoise, f. (fem) maruna (arte- 

misia). 
Armoisin, m. erüs ohut filktitangas. 
Armorial, m. maatunafirja. 

, Armorial, ale, adj. waalunoita fo8- 
ema. 
Armorier, v. a. waakunalla warus⸗ 

taa, foristaa. 
Armoriste, m. twaalunoiden tun. 

tija. 
Armure, f. afu, tamineet; fisko, hela. 
Armurier, m. ajejeppä; afefauppias. 
Aromate, m. jokainen hymältä ja 

mälemästi lemuawa faswi. 
Aromatigue, adj. aromatinen, hy⸗ 
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win ja wäkewästi lemuawa; ryydiltä 
tulemwa. 
Aromatisation, - /. hywänhajuifilla 

emeilla höystäminen. 
Aromatiser, v. a. bymänbhajuifilla 

atmeilla höystää. 
Aromatite, f. eräs hywänhajuinen 

fimen laji. 
Arome, m. lemu, ryytihaju. 
Aronde, /. pääskynen; gueu d’a., 

lämynhaaraan jatkettu puu. 
Arondelat, m. päästyjen poika. 
çArendelle, f. evää pieni ja femweü 

alu). 
Arpailleur, m. tulanhuuhtoja; mal- 

mins=etfijä. 
Arpeggio, Arpöge, Arpögement, m. 

foittaminen fiten että fämeleet fuulu- 
wat bffitellen, mutta nopeasti toinen 
toijenja perään, Harpeggio. 

er, v. a. foittaa harpeggiota 
. € f.). 
Arpent, m. tynnyrin-ala (= 100 

neltö-perches). 
Arpentage, n. maanmittaus; maan 

mittaustaito. 
Arpenter, v. a. mitata (maita); 

(fmv.) pitkillä askeleilla fullea, bars 
pata. 
Arguebusade, S ysſyn laukaus, 

aufeama; eau d'a., haamatvefi. 
Arquebuse, f. wanban-aifainen pys⸗ 

fÿ; jeu d’a., maaliin ampuminen, paikka 
jotja maaltin ammutaan. 
Arquebuser, v. a. ampua fuolemaan 

tuomittua fotamiestä. 
Arquebuserie, /. pysjyjepän am- 

matti. 
uebusier, m. (wanb.) pysjymies; 

pysiyjeppä. 
Arguer, v. a. faartaa, faaveffi tais 

wuttaa. — v. n. laaremalfi taipua, mut» 
fiétua. 
Arrachement, m. tempominen, lis. 

tominen; paikka, mistä holmin kaaritus 
aa. 
Arracher, v a. (a, de) listoa irti, 

tanmata, nouffia, nostaa; a. les pom- 
mes de terre, nostaa perunat; (kuw.) 
wäfifin ottaa, tuskin abs il faut 
lui a. les mots, tuslin hänestä fanan 
jaa — S'a., v. 7. (à, de) erlaantua, 
eritä, 
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d'rArage-pied, adv. yhtämittaa, faf- 
laamatta. 

Arracheur, euse, s. a. de dents, 
hampaanmetäjä; a. de cors, liifamwar: 
paitten leikkaaja. 

Arrachis, m. kaswawien punweſain 
Wweradtaminen; juurineen nostettu puus 
wefa. 

Arraisonner, v. a. pubuttelemifella 
faaba jku mieltänjä malttamaan; (me: 
tim.) preijata, puhutella. — S'a., v. 
r. (avec gn) ſopia jlun kansſa. 

Arrangé, 66, adj. fäädyllinen, jär- 
jestetty, funtoon ajetettu; (kum.) un 
air a., teesfennelty ulkomuoto. 
Arrangement, m. järjestäminen, järs 

jestykjeen, kuntoon afettaminen; järjes- 
ty8; taipumus jüriestyffeen, fowinto; 
— a⸗s, pl. hankkeet, malmistukjet; 
cette homme manque d'a., tällä mies 
hellä ei ole taipumusta järjestyklfeen. 
. Arranger, v. a. järjestää, afettaa 
järjestykeen, funtoon; laittaa, hankkia; 
jotvittaa. — S'a., v. r. (avec gn) ſo⸗ 
pia jlun fansfa. 

Arrentement, m. avennille pano, 
wouraus. 

Arrenter, v. a. wourata. 
Arrérager, v. n. se laisser a., jou: 

tua rästiin meronmakjusfa. 
Arrérages, m. pl. werorästit, jüt- 

teet. 
Arrestation, f. wangitjeminen. 
Arrêt, m. tuomio, päätös; welka⸗ 

wankeus; mangitfeminen ; takawarikkoon 
pano; (merim.) embargo; pyſähtymi⸗ 
nen, feijahtuminen; feijominen; pidäle, 
pidike; (fuw.) sans a, Hillitjemätön, 
1r8ta8; trensfi, mnapinlämen neulos; 
ſulku joesfa lauttatuffien pidättämi 
ſekſi; lepo-aifa: temps d’a.; keihään no- 
jausfobta ryntäesfjä: mettre la lance 
en a., ojentaa keihäs; — a-s, pl. Lott- 
atesti, -wanfeu8; rompre les a., {üb- 
teä arestista; lever les a, päästää 
avestista. 

Arrêté, m. (fofoutjien ]. wiraston) 
päätös; tililirjain päättäminen. 

Arröte-boeuf, m. (tasw.) oraffo 
(onosis spinosa). 

Arröter, v. a. pyjäyonttää, feifaut- 
taa, miimyttää, estää; Liinnittää ; ares- 
terata, ottaa Piinni, wangita, welka⸗ 
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wanteuteen panna; tafawariffoon pan 
na; päättää, määrätä; pestata, wou- 
rata, hyyrätä; päättää tilit. — v. n. 
Pa vaa, — S'a., v. r. (dans) 
pyjähtyä, feijahtua; (à) mwiipyä, mwiis 
mähtää; BGerjetä: arrêtez-vous; sa. 
en beau chemin, luopua hywästä yri- 
tykjestä. 

Arrötiste, m. jota fofoo ja julki⸗ 
(uuteen toimittaa afetukfia, fääntöjä, 
päätölfiä. 

Arrhement, m täfiraha; kauppa Läfi- 
rahain annolla (erittäinkin faswarvasta 
wiljasta). 

Arrher, v. a. antaa fäfirahaa. 
Arrhes, f. pl. fäfirahat; panttiraba. 
Arriéré, m. määrä-ailana maljama- 

ton melfa; jälellä olema faatama; mat- 
fujäännös; laiminlyöty toimitus. 

Arriéré, 6e, adj määräsajan yli 
wiitvytetty; laiminlyöty, myöhästynyt. 

Arrière, m. laiwan perä, ahteri. 
Arrière, en Arrière, adv. ja prep. 

talaifin, takaperin; takana, peräsjä, Le 
[än tafana; rester en a., jäädä perään; 
être en a., olla rästisſä; trouver gn 
en a., huomata jfu lemäperäifelfi; en 
a. de gn, ffun felän tafana, poisia 
oflesfa; vent a, peräntalainen tuuli; 
en a. de, tafana. 

ère, int. pois! tafaifin! a. de 
moi, satan! luomu minusta, faatana! 

Arriöre-ban, m aateliston yleinen 
nosto fotaan; aatelimen nostomäfi. 

Arriöre-bottigue, /. puotifamari. 
ière-caution, f. wastatataus, ta- 

tans takausmiehille. 
Arrière-change, f. torot foroista. 
Arrière-Corps, m. pääralennuljen 

tafana ſeiſowa rakennus. 
Arrière-cour, f. takapiha. 
Arriöre-faix, m. jällimenot, jälleifet. 
Arriöre-fermier, m. wouraajalta 

mouraaja. 
Arriöre-flef, m. fartanon 1. lääni» 

tyljen alle kuuluma meromaa. 
Arrière-fleur, f. oikeasta ajastanja 

myöhästynyt tukka. 
Arrière-garant, m. mwastatafaaja; 

jofa tafausmiehelle takaa. 
Arrière-garde, f. jällimatrtiasto (fo- 

tajoufon). 
Arrière-goût, m. jällimalu. 
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Arrière-main, /. fyônti fübenie- 
I hewoſen takapuoli, lanne, laus 
tajet. 

Arriöre-neveu, m. weljen 1. fijaren 
ojanpoila tahi tyttären tytär; nos a-x, 
aufaifimmat iälleijemme. 
Arrière-nièce, f. weljen 1 fifaren 

pojantytär 1 tyttärentytär. 
Arrière-pensée, /. falainen ajatus 1. 

tarkotus. 
Arriöre-petit-fils, m. pojan 1. tyt- 

tären pojanpoila, 1. tyttärenpoika. 
Arriöre-petite-fille, f. pojan 1. tyt- 

tären pojantytär 1. tyttäventytär. 
Arrière-petits-enfants, m. pl. [as- 

tenlastenlapfet. 
Arriöre-point, m. tafatiffi, takaſau⸗ 

maus. 
Arriörer, v. a. tviimwyttää yli malfu- 

ajan. — v. n. ja S'a., v. r. jäädä ji: 
leen; joutua —5 Nan! , 

re-saison, /. (yffyn loppupuoli. 
Arrière vassal m. läänit émseben, 

mafallin läänitysmies; alawafalli 
image, m. lastinlatous, -fälytys. 

Arrimer, v. a. latoa]. fälyttää lasti. 
imeur, m. labtinlatoja. 

Arriser, v. a. (laiw.) reimwata (feilit). 
Arrivage, m. laitan ja lastin ſaa⸗ 

puminen ſatamaan. 
| Arrivée, f. tulo, faapuminen; tulos 

aita. 
Arriver, v. m. ja imp. faapua, tulla, 

päästä perille; (kuw.) joutua, menes- 
tyä; a. aux dignités, joutua, fobota 
forkeihin wirfoibin; c'est un homme 
fait pour a. à tout, fe mies on luotu 
lailisja menestymään; tapahtua, fat: 
tua; (laim.) pitää tunleen, alemmaffi, 
fallata. 

Arrobe, f. espanjalainen paino, noin 
31 naulaa. 

Arroche, f. maltjaruokho, 
(atriplez). 
Arrogamment, adj. ynfeästi, röyh⸗ 

feästi, nhkamielifesti. 
Arrogant, nte, adj. ynjfeä, röyhkeä, 

juffea, uhkamielinen. | 
s’Arroger, v. r. anastaa, juleta. 
Arroi, f. Train. 
Arrondir, v. a. ympyriäifelfi, pyð⸗ 

reälft tehdä; (turv.) a. sa terre, tehdä 
maanfa rajat luontewilfi fopimien palss 

fawile 
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tojen lifäämällä; a. une période, teh⸗ 
dä lauſerakennus ſujuwammakſi; (mes 
riw.) a. un cap, purjehtia niemen ym⸗ 
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Artösien, adj. k. Puits. 
Arthrite, f. leint niweleisfü. 
Arthritigue, adj. leininfaltainen, lets 

päri. — S'a., v. r. pullistua; lijätä | niä parantava. 
maatanfa fopiwilla palstoilla. 

ndissement, m. pyöristäminen, 
nmpyriäifyyds; luontemakfi tekeminen 
(rajojen fuhteen); fiblafunta, lunta 
(Ransfanmaasfa). 

6, m maan lastaminen, Los: 
tuttaminen (wedenjohdoilla); canaux 
d'a., medenjohto-katwannot. 
Arrosement, m. fastaminen, medellä 

wmalaminen; ofajafo (korttipelisfä); li⸗ 
fämaffo (ofafasten). 
Arroser, v. a fastaa, lostuttaa, we: 

dellä malaa, priisfottaa; (fuw.) a. de 
larmes, kyynelillä kastaa; wedenjoh⸗ 
dolla fostuttaa; (kuw.) jakaella pieniä 
rahajummia pallinnokji: arrosez ces 
gens-là: jafaa ofat (Torttipel'sfä); fuo- 
rittaa fifämafiu [ofafkaista]. 

sion, /. falwaminen, nalertamis 
nen. 
ATTOSOIT, m. ruisfufannu, ruisfutin. 
Arrudir, v. n füvbü törkeäkfi, vuos 

lottomaffi, ynfeäkji. 
m. pl. hewofen lapafuonet. 
nal, m. arfenali; fota-afefäilty. 

Arsöniate, m.  arfenifibappoinen 
tuola. 
Arsönic, m. arfeniti. 
Arsénical, ale, Arsönieux, euse, 

Arsénique, adj. arjenilia fijältämä, 
myröyllinen; acide a., arjenilihappo. 

i j. bois arsins, fulowaltean 
poittamat metfüt. 

is, m. wiini, jola tuntuu Lars 
waafta; äänen forotus. 
Art, m. taibe; taito, taitawuus, tais 

dollijuuns; ammatti; älykkyys, [ulkeluus ; 
les beaux a-s, ihannetaiteet, faunotais 
teet; a-s libéraux, wapaat taiteet; fait 
avec a., taibollifesti tehty; maître de 
la, ammatinmestari; agir avec a, 
UykTäästi, fukkelasti toimia. 
Artère, f. waltafuoni. 
Artériel, elle, adj. twaltafuoneen 

humlnmva, waltafnonen:. 
Artériole, f. pieni mwaltafuoni. 
Artériologte, f. waltafuonien tiede. 
Artériotomie, f. waltafuonen awaa- 

minen. 

Arthron, m. Arthrose, f. niwel, ni- 

v Arthrodynie, /. nimeljärt rodynie, f. niwelſärky. 
Artichanut, nää olka (eräs fyötämä 

faswi). 
Article, m. niwel, folmu (Pasmeisfa); 

lohta, pykälä, ofa; kirjotus; (fieliop.) 
artilleli. 

Articulaire, adj. niweletfin kuulu⸗ 
wa; maladie a., niweltauti, luuwalo. 

Articulation, f. nimelliite; ulospus 
jutta, äännös, ääntäminen; efitys pys 
älittäin. 
Articulé, 6e, adj felmään-ääntymä ; 

felwü; folmullinen (faswi); (maal.) 
kuwa, jonfa ofat felmästi astutwat efiin. 

iculer, v. a. ääntää felwästi; efit- 
tää pykälittäin; (lalit.) a les faits, 
laweasti ja felmään efittää afiaan wai⸗ 
futtamat fohdat. — S'&., v. r. toifiinja 
liittyä, liittäytyä [jäjenistä]. 

rtiel, elle, adj. taiteejen kuuluwa, 
taides. 

Artifice, m. taibollifuus, taito, tai- 
tatouus; juoni, fuje, mutka, kawaluus; 
feu d'a, tlotult; pièces d’a. 

Artificiel, elle, adj. taitotefoinen, 
teennäinen. 

Artificiellement, adv. taitotekoifesti, 
te'ennäifesti. 

Artificier, m. ilotulittelija. 
Artificieusement, adv. tawalasti, 

juonillaasti, fuftelasti. 
Artificienx, euse, adj. fawala, juo- 

nifas, paban-elfinen. 
Artiller, Artillier, m. tylinmwalaja; 

tykkimies. 
Artillerie, /. artilleria, tykistö. 
Artilleur, m. artilleristi, tykkimies. 
Artimon, m. (laimw.) mejaani; la 

voile d’a., mefaanipurje; le mät d’a., 
mejaanimasto. 

isan, m. fäjityöläinen, ammatti- 
lainen; (kuw.) tekijä, jynnyttäjä. 

ison, Artuson, m. foimato. 
Artisonné, 6e, adj. toinfyömä, ma 

bonjyömä. 
Artiste, m. taiteilija, taituri; a. vé- 

térinaire, eläinlääkäri. 



Arti 

Artistement, adv. taiteellifesti. 
Artistique, adj. taiteejen fuuluwa; 

taiteellinen. 
Artophage, m. leimän fyöjä, leimällä 

elämä. 
Auruspice, m. romalainen pappi, 

joka eläinten ftfälaluista ennusteli. 
6, m. ([ääl.) fäännötön ſuo⸗ 

nentykytys, 
As, m. üsfü (kortti); asfi, romalai⸗ 

ten paino ja raha. 
Asaphat, m. fyhelmä. 
Asaphie, /. tünenforrus. 
Asaret, m. püblinü-brtti. 
Asbeste, m. asbesti, kimiluitu. 
Ascaride, m. alwemato, fuolimato. 
Ascendant, nte, adj. nonfema, yle⸗ 

newã. 
Asoendant, m. heimolainen ylene⸗ 

wäsſä ſuwusſa; fe paikka taiwaanran⸗ 
nalla josſa aurinko nouſee; (astrolo⸗ 
giasſa) tähtien aſema jkun fyntyesfä; 
Pa woima, walta; onni (pes 
1814). 

Ascension, f. noufeminen, ylenemi⸗ 
nen; Kristukjen taimaafen astuminen; 
helatuorstai. 

Ascensionnel, elle, adj. force a-e., 
noufemis-, ylenemisivoima. 

Asodte, m. asleti, joka uhraa elä- 
mänjä bartaubenbarjotuffiin; lihanja 
fibuttaja. 

Ascétique, adj. asletinen, jumalis 
nen, harras; ouvrage a., hengellinen 
eos. 

Asciens, m pl. päimäntajaajan alla 
ajumaifet. 

Ascite, f. maba-wefitauti. 
Ascitigue, adj. wefitautinen. 

= Asclipiade, m. ja adj. greelalainen 
ja vomalainen runonmitta. 

Aselöpias (s ääntyy), m. perho- 
tulla. 

. Asiatique, adj. Afiaan kuulua, afia- 
tinen; (fuw.) luxe a, ylellinen pra- 
mens. — s. Afian ajukas. 

Asile, m. turmapailla, tura, fuoja. 
Asine, adj. bête a, aafi, aafin- 

tamma. 
Asode, adj. fièvre a., eräs fuume- 

taudin laji. 
Aspalath, m. eräs penfaslaswi, jota 

fuitjututieffi käytetään. 
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Aspo, m. turpa, feipi (kala); 1. Asple. 
ect, m. näkö, muoto, ulkomuoto; 

näkökanta; considérer un objet sous 
tous ses a-s, tarkastaa efinettä kaikin 
puolin; (tähtit.) taimaankappalten fub- 
tainen afema. 

Aspergo, f. parfa, parfajuuri; couche 
d’a., parjalama. 

erger, v. a. pirskottaa (pyhällä 
medellä). 

Aspergère, f. parfalarwa. 
Aspergès (s ääntyy), m. pirsfotus- 

huisku; aika, jolloin pyhää wettä pirs- 
fotaan. 

Aspérité, f. Parkes, rofous; (kuw.) 
farfeus, raafuus, taipumattomuus. 

Aspersion, f. pirélotus. 
Aspersoir, m. pirsfotusbuistu. 
Aspörule, (tasw.) maratti (aspe- 

rula odorata). . 
Asphalte, m. maapibla. 

= Asphodöle, m. (ta8w. feltamo, telta- 
juuri (chelidonium majus). 

Asphyxie, f. tulehdus, häkäytys, wa⸗ 
leu ma. 

hyxier, v. a. fuolettaa tukehdut⸗ 
tamalla, häkänttämällä. — S'a., v. r. 
huolettaa itfenjä häkäün. 

Asphyxié, 66, adj Gäkään kuollut; 
tulehtunut. 

Asphyxique, adj. walefuolemaa wai- 
kuttawa; tukahuttaiva. 

Aspic, m. lyykärme; (kuw.) panette- 
lija; (kasw.) lawendeli; huile d'a., la: 
wendeli⸗ðljy. 

Aspirant, nte, s. purfijä, hakija 
(wirfaan); corps des a-s, meriladetti- 
foulu. 

Aspirant, nte, adj pompe a-e, imu- 
pumpu; tuyau a., imupumpun torivi. 

Aspiration, /. fijäänfä hengitys ; ime- 
minen (pumpun); kirjainta hengähtäen 
ääntäminen. 

Aspirer, v. a. bengittäü fifäänjä; 
imeä, vetää [punpuista]; hengähtäen 
ääntää; a. P'h, ääntää h Mhulumalf; 
— v. m. (à gc.) pyrkiä jhkin, pyytää. 

Asple, m. tela, wyyhdin vaalaa filt: 
(tä marten. 

Aspro, m. asper, turkkilainen hopea- 
raha. 
Assa dulois, f. benfoe; a. foetida, 

f. pirunpasta. 
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Assablement, Assabler, {. Ensa- 
blement, Ensabler. 

4 ir, v. n. ja S'Assagir, v. r. 
witjastua. 
n Assaillant, m. ryntääjä, pääkkehyöt- 
aa} 
Assaillir, v. a. rynnätä, hyökätä 

päälle; tehdä mäkirynnällä. 
Assainir, v. a. raittiilji, termeelli- 

feffi faattaa. 
inissement, m. raittiiffi, tere 

weellifelfi jaattaminen. 
Assaisonnement, m. höystäminen; 

hoyste; (furv.) fuloifuus, mieluifuus. 
isonner, v. a. höystää, maus⸗ 

taa; (hm) höystää, fulostuttaa; a. 
ses reproches. lieventää moitteenfa. 
Assaisonneur, m. höystäjä, maus- 

taja. 
Assassin, m. falamurhaaja, mur: 

baaja, 
Assassinat, m. murha, falamurba; 

fawala kunnianlonkkaus, ilfiteto. 
iner, v. a. jalamurhata, mur: 

bata; wäijyen päälle farata; (kuw.) 
fawalasti funniata loufata; harmit—⸗ 
taa. 

Assant, m. mälirynnällö, rynnäkkö, 
tyntäys; miekkailu; faire l’a, miel: 
failla; (kuw.) kilpailla; faire a de 
plaisanterie, filpailla foffapubeesfa. 

Assécher, v. a. fuirmata. — v. m. 
fuimaa, fuiweta. 
Assemblage, m. foloontuminen, jout: 

lo; fitttéminen, yhdistäminen. 
Assemblée, f. fofous; yhdietys, feura; 

fofouspaitfa, tofoontumispaikka; fota- 
miehiä fofoonrummuttaminen: battre 
la; a nationale, kanſalliskokous; 
quartier d'a., fofoontumispaitfa. 
Assembler, v. a. fo’ota, banftia fo- 

Toon; liittää yhteen (puulappaleet fa- 
fuffi); kutſua fofoon. — Sa, v. r. 
fotoontua. 

Assener, v. a. un coup à qn, fir 
mwaltaa, huimaista. 
Assentiment, m. (uostumus, myöns 

tymyö. 
Assentir, v. n. (a) fuostua, antaa 

ſnosſstumulſenſa. 
Aasooir, v. a. panna istualle, istu⸗ 

maan, tstuttaa; perustaa, laskea perus- 
tulfet; a. une rente sur une terre, maan- 

49 Assi 

panttausta wastaan rahaa lainata; a. 
son jugement, perustaa päätökjenjä 1. 
armwelunfa; a. un camp, afettaa leiri; a. 
Vor, panna tultausta; a des impôts, 
laskea tweroja, määrätä funlin weron⸗ 
maljajan oja. — S'&., v. r. istua, las⸗ 
feutua istumaan. 

Assermenter, v. a. wannottaa. 
Assertion, f. wäitös, wafuutus, wa⸗ 

fuuttaminen; päätelmä, laufelma. 
Asservir, v. a. orjuuttaa; wallan- 

alatfefft tehdä, mwaltanja alle faattaa. 
— S'a, v.r. antautua 1. heittäytyä wal⸗ 
fansalatfeffi; orjistua. 

Asservissement, m. wallan-alatfetft 
faattaminen, orjuuttaminen. 

Assesseur, m. asfesjori; jüfen (oi- 
feustosfa). 

Assez, adv. yllin, kyllikſi, tarpeelji; 
jotenjalin tyllälfi. 

Assidu, ue, adj. uuttera, ahkera, 
wäfymätöin. 

Assiduité, f. uutteruus, ahleruus; 
— 8-8, pl. ahlera käynti. 

Assidüment, adv. uutterasti, ahle- 
rasti. 

Assiögeant, nte, adj. piirittämä, 
ſaartawa. 

Assiöger, v. a. piirittää, ſaartaa; 
(fuiv.) maimata, rafittaa (alituifilla 
pyynnöillä, käynnillä). 

Assiette, f. ajema, pailla, fija; mies 
lenfaatu, mielisala; weronlasku, kunkin 
weron⸗alaiſen maljettaman määräämi- 
nen; lainan pantti 1. wafuus; talriffi, 
lautanen; halattawalji määrätty metfä- 
fobfo; perustus; fultauffen alustus; 
ryhti (fatulasfa istuesfa); laiman ta- 
fapaino; läytettämälji walmis märi- 

t ata. 
Assiettée, f. talvilillinen. 
Assignable, adj jota on mahdolli 

nen määrätä; il n’y a de différence a., 
ei ole erotusta, jota woifi tarkoin mää 
rätä. 

Assignat,. m. welfafirja, jofa on 
liinnitetty maatilaan; twaltiopaperi, 
jonfa wafuutena on waltion maatiluk⸗ 
fia; asfignatt, paperiraha (nimenso- 
maan Ranskan wallanfumoufien ai- 
tana). | 

Assignation, f. vabanfaama-firie, 
rahanjaanti-ofotus; baasto; fuostuttu 

4 
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fohtaaminen; vous avez manqué à l’a. 
ette ole faapuneet fuostutulle paikalle. 

Assigner, v. a. (sur) antaa rajan: 
faanti-ofotus; baastaa oikeuteen; müd- 
rätä; fanoa, ilmottaa, kertoa. 

Assimila f. wertaifetft 1. kaltai- 
fetfi faattaminen, wertaileminen; wer⸗ 
tans; vawintonesten muuttuminen € 
[äin-aineelfi; ebellifen Terakkeen mukaan 
tuminen jälkeijen mukaan. 

imiler, v. a. wertaifelft, faltai- 
felfi faattaa; wertailla, werrata, fowt- 
tella; muuttaa eläinsaineekfi. — S'a., 
v. r. (a) itjenjä jhkin merrata. 

Assis, ise, adj. istuma, olema (pair 
fan fubteen). | 

180, MA liwikerros muurisfa; — 
a-s, pl läänitysherrain oileusto; feo- 
balituomarien mwältsaikaifet istunnot; 
oifeuston istunta, keräjät; (wanb.) lait 
ja ajetuljet. Cour d’a-s, ranskalainen 
asfifi-oikeus (rilos-afiain oifeusto). 

Assistance, f. apn; wirfamiehen toi 
[elle antama opu hänen mwirantotmitul- 
— droit d'a. wirta⸗awusta mal: 
ettawa palkka; taiffi ſaapuwilla⸗ole⸗ 
waiſet; munffifunnan kapituli. 

istant, nte, 
m. aôfistenti; wirantoimitukſesſa 

awullinen wirfamies; faapuwilla-olis 
jat. — f. abbotisjan apulainen luos⸗ 
tarisja. 

Assister, v. a. (à go.) olla faapu- 
milla, läsnä: a. au sermon, olla ſaar⸗ 
naa fuulemasfa; olla ofallifena, apu: 
rina, auttaa. 
4 anooiation, f. feura, yhdistys, yh⸗ 

Assooiö, 66, s. ojalumppani, oſakas⸗ 
fumpyani, fausfa-ofallinen. 

ocier, v. a. ottaa feuraan 1. yh⸗ 
tehteen, mirka-apulaijekft, ofakumppa- 
riffi. "A, v. r. (avec, à gn) 10- 
teyteen, yhtiöön, ofafumppalitfi ruweta 
jlun tansja. 

Assode, adj. mieleltään rafitettu, 
alakuloinen, nulo (kimuloifuudesta). 

Assolement, m. wuorowiljelys. 
Assoler, v. a. muoromiljelykeen 

panna. 
Assombrir, v. a. pimentää, tummen- 

taa, fynkistyttää. — S'a., v. r. huo: 
lestua, murehtua. 
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adj. läsnä-olema. 
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Assommant, nte, adj. ilämä, wuſyt⸗ 
tämä, tuskastuttama. 
Assommer, v. a. furmata, tappaa; 

faataa; teurastaa; — pahanpäimätjekjä 
piestä, hakata; tuskastuttaa, wäſyt⸗ 

Assommoir, m. tetunpyydys-rauta; 
lyijypäinen fauma. 

Assomption, f. neitfyt Maarian tais 
maafen astuminen. 

Assonance, f asfonanfi, tänifointu 
fanain päättetsjä. 

Assonant, nte, adj. loppupäätteisjä 
fointumwa. 

Assortiment, m. yhteenfopitvaijuus; 
fointu yhteen kuulumien ofien mälillä: 
un bel a. de fleurs, groin yhteenſo⸗ 
As tulat; täydellinen kokoelma 
amanlaatuifia ja Yhteentuuluiia ka⸗ 

luija: a. des couleurs; täydellinen 
kauppatawarasto; taufun eri-ofien foin= 
tu ja märien vhtemfopimaifuus: ce 
tableau présente un bel a. 

Assortir, v. a. yhteen ſowittaa, foin 
tumalfi järjestää ; fauppatawaroilla wa⸗ 
riistaa; a un chapeau, muodostaa 
hattu. — v. n. fomeltua. | 

Assortissant, nte, adj. (opita. 
Assotö, 66, adj. (a) mielettömästi 

ralastunut. 
Assoupir, v. a. nukuttaa, uuwuttaa; 

liewittää, buojentaa, billitä, wiihdyt⸗ 
tää, faattaa mailenemaan. — S'a., v. 
r. nufabtaa, uinabtaa. 

Assoupissant, nte, adj. unettawa, 
nufuttawa, tainnuttaa. 

Assoupissement, m. horros, tain- 
nos, uinabbus; (huv.) tyljyys; Hillit- 
feminen. 

Assouplir, v. a. norjaffi, notkeaffi 
tehdä, pehmittää; (kuw.) taiwuttaa, to- 
tuttaa (hymiin tapoihin). 

Assourdir, v. a. fuuvoffi tehdä, ja. 
meffiin faattaa; liemittää kaukaiſem⸗ 
pien ofien waloa tanlusja. 

Assouvir, v. a. vaivita; tyydyttää 
foma nälkä; (kum.) hillitä, tyydyttää. 
— "ds v. 7. vatittaiba, faaba Pyle 
i 
Assouvissement, m. rawitus, kyl⸗ 

(998; tyydytys. 
Assujettir, v. a. faattaa maltanja 

alle, wallottaa; (kuw.) (a) patottaa, 
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fitoa; kiinnittää tulewasti. — S'a., v. | 
r. antautua wallansalaifeffi. 

Assujettissant, nte, adj. pafottawa, 
mwaatima, woittama. 

jettissement, m. 
fan-alaijuus; orjuus. 

Assurance, f. wakuus, marmuns; 
waknutus, lupaus, takaus, panttaus; 
mwaluutus (meri-, palo: ja muita wa⸗ 
gintoja wastaan); itfeluottamus, rob- 
eamielifyys, uskaliaijuus; kopan korwa 
L fannin. 

Assuré, 6e, adj. wafuutettu, marma, 
robfeamitlinen, uskalias. — m. fe, joka 
on mwaluuttanut. 

Assurer, v. a. afettaa manlasti, fiin- 
nittää, wabwistaa: a. une couleur, 
tehdä wäri pyymäifekfi; (kuw.) a. son 
visage, olla näöltänjä twalaa, turval: 
(men; turmata, marjella: a. un état 
contre ses voisins; warmuudella 
hankkia, toimittaa: a. des vivre à une 
armée; wafuuttaa faatamalfi: a. une 
pension à gn; antaa wafuntta, pant- 
tia welasta; wafuuttaa wabinfoa was- 
taan; maluuttaa todelfi, ta'ata; roh⸗ 
laista. — S'a., v. r. walaantua, pyſy⸗ 
wäifekfi tulla; (de go.) hankkia war 
muutta, mwarma tieto (istfin afiaëta), 
wafunttaiba; 
anastaa; (de qn) wangita, panna fiins 
ni, talteen; (en, dans an) luottaa, 
tuvwata jluhun; (que) olla wafuutet- 
tuna. 
Assureur, m. asjuradöri, wakuut⸗ 

taja (wabinfoa wastaan). 
Bisme, m. hieno ironia, iwa. 

Aster, Astère, m. (tasw.) tähtimö. 
, Astérieme, m. tähtiryhmä, tähtifis 
erö. 
Astorisquo, sn. tähtilö 1. wiitta kir⸗ 

jaaja. 
Astéroïde, f. laswi tähdenmuotois 

fella kukalla. 
Asthénie, f. woimattomiuus, rau⸗ 

lens, uupumus. 
Asthöniguo, adj. woimaton, uupus 

nut, rauennut. 
Asthmatique, adj. hengen-ahdistusta 

jairastama. 
Asthme, m. hengen⸗ahdistus. 
Asticoter, v. a. linjailla, pistellä. 
Astragalo, m. puoli-ympyriäinen hul- 

palko; mals i 
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(ge.) ta'ata itjellenjä,|tki 

Âter 

pio pilarin ylipääsfä; manteentapainen 
oristus tykin ympäri; fantalasta (ſuu⸗ 

rin (uu Ckantapääsjä); (kasw.) kurjen⸗ 
herne (arragalua); gummi draganti. 

, &le, adj. tähti-; année a-e, 
tähtimuoti, aika, jona maa ferran fier: 
tää auringon ympäri. 

Astro, m. tähti, taimaanlappale. 
Astreindre, v. a. (à) pakottaa, ſaat⸗ 

taa jlin alaifeffi: a. à des travaux 
pénibles. — S'a., v. r. fitoutua. 

Astriotion, j. (lääf.) umpeenmetäs 
minen. 

Astringent, nte, adj. umpeenwe 
tää. — m. ummistaa lääke. 

Astroite, f. tähtikoralli. 
Astrolabe, m. astrolabi, fone, jolla 

määrätään tähtien Porkeus taiwaanran⸗ 
nasta. 

Astrolâtre, m. tébtienpaliwelija, ⸗ku⸗ 
martaja. . 

Astrolätrie, f. tähtienpalmelus, fn. 
marrus. | 

Astrologie, f. astrologia, tähdistä 
ennustaminen. 

Astrologique, adj. astrologillinen. 
Astrologue, m. astrologi, tübbistüs 

ennustaja. 
— Astronomoe, m. astronomi, tähtitute 
ja. 
Astronomie, f. astronomia; tübtis 

tiede. 
Astuce, f. pahajuonifuus, kawa⸗ 

luus. 
Astucieux, euse, adj. juonikas, pa- 

hanselkinen, kawala. 
Astucieusement, adv. juonillaasti, 

tawalasti. 
Asyle, f. Asile. 
Asymötrie, f. fopufuhtaijuuden, tas 

fjamäärän puute. 
Asyndöton, m. fidefanain poisjättä» 

minen laufeesta. 
taraxie, f. fulistamaton mielens 

0. 
Ataxique, adj. fièvre a., epäfülins 

töinen 1. pahatapainen fuumetauti. 
Atechnie, f. taiteellifuuben puute. 
Atelier, m. työhuone, tehdas; (kum.) 

miehistö työhnoneesfa, tehtaasfa. 
Atermoiement, m. welallifen ſuos⸗ 

tumus welfojienja kaneja malfu-ajan 
pitentämifestä. 

5 



Ater 

Atermoyer, v. a. fuoba pitenuetty 
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Atrabilaire, adj. ja s. fynffümielt- 
malju-aila. — S'a., v. r. fuostua wel: | nen, rasfasmielinen. 
Zojienfa fansfa pitennetystä maljn- 
ajasta. 

Ath6e, m. ateista, jumalankieltäjä. 
— adj. jumalanlieltämä. 

isme, m. ateismi, jumalankliele 
Hs 

Athéistique, adj. ateistillinen, juma- 
lanfieltämä. 

Athénée, f. Atheneo, oppineiden Pos 
touspailka. 

Athérine, f. bopeafala. 
Athermasie, f. ((äät.) liiallinen fuu- 

muus. 
Athörome, m. baifule, josja on ja- 

tea misia. 
Athlöte, m. taistelija (muinoiskan- 

foisfa); (kuw.) wabwa, wankka mies; 
a. de la foi, usfonjanfari. , 

Athlétique, adj. atletillinen, fanfaril- 
linen, erinomaifen wankla. — s. f. tais- 
telijataito. 

Athymie, f. (lääf.) alafuloifuus 
(fairaasfa). 

Atinter, v. a. vlüllifesti koristella 1. 
ftroa, ylen foreaffi putkea. 

Atlante, m. ihmismuotoon tehty lan» 
natuspilari. 

Atlantique, adj. atlantinen, Atlan- 
tin mereen fuuluwa; mer Atlantique, 
Atlantin twaltameri. — m. Atlantin 
meri. 

Atlas (s ääntyy), atlas, fattasto; 
niskan enjimäinen folmuluu, nisfan: 
fannattaja; atlafi, filkkikangas. 
! ja osphère, F. Umalehä, ilma; utu- 
ehä. 
Atmosphörigue, adj. atmoëferinen, 

ilmakehään kuuluma, ilmakehän.. 
Atole, m. maispuuro. 
Atome, m. atomi; pienin, jaettama⸗ 

ton aine-ofa. 
Atonie, f. raufeus, hermottomuus. 
Atonique, adj. bhermottomuudesta 

nyt. 
tour, m. naispulu ja fiihen tuulus 
mat fortstuljet; dame da. rouwas- 
nainen, jofa hoitaa funinfaallifen ben- 
tilön pulumwaroja. 

Atourner, v. a. lorealſi putea, fi- 
roa. 

Atout, m. maltti (Porttipelisfä). 

Atrabile, f. fappitauti, fyntfämielt- 
6 

|PAtramentaire f. vihtrilli. 
, m. tulenpefä, -jija, liefi, arina. 

Atroce, adj: faubea, famala, julma. 
Atrocement, adv. fauheasti, j. n. e. 
Atrocité, /. faubistus, inbottawa 

telo, illityö; julmuus. 
Atrophie, f. bimwellystauti. 
s'Attabler, v. r. istua aterialle, ru- 

weta vuoalle. 
Attachant, nte, adj. wiehdttämä. 
Attache, f. faiffi millä kiinnitetään, . 

fibotaan; fide, nauha, hihna, fable, Hala ; 
chien d'a., fablefoira; mettre à l’a., 
fitoa kiinni; a. de diamants, timantti- 
foriôtus; lettres d'a., wiralliuen füsfy 
tuomion toimeenpanemifeen, (kuw.) ha⸗ 
lu, taipumus, mieltymys. 

Attachemont, m. mieltymys, ystä- 
wyys, taipumus. 

Attacher, v. a. fiinnittää, fitoa, kah⸗ 
leifin panna, yhdistää; a. de l'impor- 
tance à gc., pitää tärkeänä; il lui est 
fort attaché, hän on Rihen hywin 
mieltynyt; cette chose nous attache, 
tämä afia miellyttää meitä. — S'a., e. 
r. (a ge.) liintyä, tarttua; ahkeroida, 
harrastaa jlin; s'a. & son devoir, 
harrastaa welwollifuutenfa täyttämistä; 
s'a. à ses intérêts, omaa hyötyä har- 
rastaa; s'a. aux pas de gn, fanta- 
päisjä feurata. — S'a., (a gn) mieltyä 
jkuhun. 

Attaguable, adj. jonka päälle on 
mahdollinen ryntää. 

Attaquant, nte, adj. ryntämä, hyöl- 
täämä. 

Attaquer, v. a. ryntää, hyökätä jun 
päälle; (kumw.) (gn sur gc.) ahdistaa 
jkuta jotkin — Sa, v. r. (a gn) 
käydä jlun kimppuun, ryhtyä. 
A er, v. a. wiiwyttää. — S'a,, 

v. r. myöhästyä. 
Atteindre, v. a. faawuttaa; ennät: 

tää, tawata, ofata (maaliin); nousta 
(ihlin [ummaan); ulottua; a. (a ge.) 
jaamwuttaa waiwoin. 

Atteint, nte, adj. (de) rafitettu, wai- 
wattu; fairastawa; fanteen-alainen ; a. 
et convaincu, ſyylliſekſi näytetty. 



Atte 

fur.) fobtaus; mamma, wabinfo, 
itta; louffaus, folwaus; donner 

porter a. à, wabingoittaa, loukata, ſol⸗ 
waista, anastaa; renfaafen fosfeminen 
(turnaudpelisjä). — Hors d'a., adv. faa- 
wuttamaton, jota ei woi jaatuttaa, 
fiinni faaba. 
= Attelage, m. (bewos:, härlä-) wal- 
jafto. 

Atteler, v. a. waljastaa. 
Attelle, f. vänget; lasta (murtuneis 

ben jäfenien fitomista warten). 
Atteloir, m. waununtangon waarna, 

printti. 
Attenant, nte, adj. rajoihin koske⸗ 

wa, rajalla olema, rajamainen. 
A t, prep. (du) ihan mie 

resjä. 
Attendre, v. a. obottaa, twarvota, 

folottaa; waroa, toimoa; a. après, ba- 
luta, ikämöidä. — S'a., v. r. (à go.) 
toimoa, odottaa. — En attendant, adv. 
fillä aikaa, odottaen; en a. que, fiffis 

in. 
Attendrir, v. a. pehmittää, möy⸗ 

heätfi tehdä; (tmv) liituttaa, helleyt⸗ 
tää, —A — J v: r. pedmitä, 
mönyhteäkji, liikutetulji tukka, heltyä. 
Attendrissant, nte, adj. — 
Attendrissement, m. liikutus, helty⸗ 

minen. 
Attendu, prep. wuokſi, nähden; a. 

son âge, hänen ikäänjä nähden, ilänjä 
wuoffi; a que, fosla, fiihen nähden 
että. 

Attentat, m. illityö, rikos, rilolli- 
nen ryhtyminen ; loukkaus; wallaton 

0. 
Attentatoire, adj. (4) louftaawa 

(itun etusoifeutta). 
Attente, f. obotus, fofotus; toimwo; 

obotugsaifa; table d'a, työjä pinta 
jota aiotaan foristaa maalauffilla, 
weistolumwilla y. m.; (kuw.) c’est une 
table d'a., Gän on mielä wafaantu- 
maton, häntä woi milfi hymänänjä tai. 
wuttaa; pierres d'a., jidelimet muus 
risſa. 

ttenter, v.n (contre, sur, à) tehdä 
wäfimaltaa (jfulle), anastaa; a. à la 
vie de gn, mäijyä jlun henkeä, käydä 
hengen päälle. 
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Atteinte, f. isku, lyömä, fimallug ; | 

Atti 

Attentii? ive, adj. tartallinen, tart- 
| kaawainen. 

Attention, f. tarkalliſuns, tarklaa⸗ 
waiſuus, huomio; lunnioitus; awu⸗ 
liaiſuus; hywäntahtoiſuus; faire a. à 
qc., pitää maarin; Attention! huo⸗ 
matlaat! 

Attentivement, adv. tartallifesti. 
Atténuant, nte, weteläkfi tekemä; (las 

fit.) liemittämä, huojentawa. 
Atténuation, f. weteläffi tekeminen, 

Mouse CON (tuumiin mwoimien) 
etffous ; lyyllifyyttä liewentämä kohta; 

requète d'a., wastalauſe oikeustoon, 
josja fyytökfeen wastataan. 

Atténuer, v. a. metelöittää, wete⸗ 
lämmäkſt tehdä; beifontaa, uumwuttaa; 
liewittää, huojentaa. 

ttorrage, m. maantunnus, maan 
näkymiinetulo; laskemafija, walfama; 
maallelastu. 

Atterrer, v. a. futistaa, kaataa maas 
han; (fuw.) lopen häwittää, fulistaa. 
— v. m. faada maa näkymiin: nous 
atterrämes sur le cap Nord. 

Atterrir, v. a. [astea]. nousta maalle. 
Attorrissage, m. maalle, rannalle 

meno 1. (asfeminen. | 
Atterrissement, m. maatuminen. 
Attestation, f. atesti, Pirjallinen to» 

distus. 
Attester, v. a. lirjallijesti 1. fuulli= 

festi todistaa; todistajakfi Gaastaa 1. 
pyytää. 

tticisme, m. atticismo, hieno malu 
pubeesfa ja kirjotukjesfa. 

ttiourges, f. pl. nelitulmaiſet/ attis 
falaifet pilarit 

Attiédir, v. a. haalealfi faattaa, wii⸗ 
listää, jäähdyttää. — S'a., v. r. haa- 
(eatfi käydä, jäähtyä. 

Attiödissement, m. baaleus, jäähty= 
minen, witlistyminen. 

ttifer, v. a. foveilla pumulla pus 
keutua 1. firoa. 

Attifet, m. naisten pääkoristukjet. 
Attinter, v. a. (merim.) latoa late 

wan lastia. | 
Attique, adj. Athenan-, attifalainen; 

sel a, bieno, miellyttämä leiffipube. 
— m. attilalaimen lirjailija; ullatfo- 
huoneisto, -Lerros. 



Atti 

Attique-faux, m. eräs pilarin-alus- 
tan lajit. 

Attirail, m tarwesaineet, kalusto, 
Tapineet, märklit, afeet, neumot; a. de 
guerre, fotafalusto; a. de menage, 
talouden fapinet; a. de chasse, met- 
fästysneuvot. 

Attirant, nte, adj. mwiehättämä, miel- 
lyttämä. 

Attirer, v. a. ala metää; bou 
futella; tuottaa, jaattaa myötänjä; a. 
de grands malheurs, tuottaa juuret 
onnettomuudet. — S'a., v. r. faattaa 1. 
tuottaa päällenjä. 

Attiser, v. a. le feu, forjata als 
tea; (hum.) yllyttää, kiihottaa: a. le 
feu de la guerre. 

Attiseur, m. walfean forjaaja. 
Attisoir, forilo, uuninfola. 
Attitré, 60, adj. tamallijesti Päy- 

tetty; médecin a., fotilääfäri; mar- 
chand a. fanppamies, jonka luona 
jotu kauppanſa tefee; témoins, assa- 
sins a., palfatut todistajat, j. m. €. 

Attitude, /. pidäntä, ryhti, afema 
(ruumiin). 
Attouchement, m. fosteminen. 

A raetit, ive, adj. puoleenja me- 
mä. 
Attraction, j. puoleenja wetäminen; 

metomwotma. 
Attraire, v. a. houkutella. 
Attrait, m. miehätys, Houkutus, lu⸗ 

mouswoima; mieltymys. 
Attrape, f. petos, anja, paula; fuje, 

odottamaton hauskuus; a.-minon, ul» 
toluMattu petturi; a.-mouche, lärpäis- 
läpfä, termakukka; a. lourdaud, a. ni- 
gaud, tyhmä, taitamaton fuje, narri⸗ 
us 
Attraper, v. a. faada anfaan, pau⸗ 

laan ; faada; äkki⸗arwaamatta, itfe toi- 
mesja faamiuttaa; faada kiinni, faa- 
tuttaa ; fuffelasti, hienosti pettää 1. pei- 
jata. 

Attrapour, euse, s. fullela 1. hieno 
pettäjä; a. de gc., joka kamalasti, ſuk⸗ 
lelasti anastaa. 

Attrapoir, m. anfa, paula, werflo; 
(tuw.) fuje, juoni, mutka. 

Attrayant, nte, adj. miehättämä, 
miettelemä. 
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Attremper, v. a. farasta (terästä); 
Itewittää, hillitä. 

Attribuer, v. a. antaa ofaffi, mää- 
rätä; lukea jfun ſyykſi, anfioffi, työtkki, 
j. 1. €; päättää jkun omalfi, omatjuu- 
beffi. — S'a., v. r. päättää anfiokjenfa, 
(yykjenjä. NN 

Attribut, m. ominaijuus, erottama- 
ton omaifuus; ontinaijuuden fumwaus, 
merkki ]. tunnusmerkki; attributi; ce 
droit est un a de ma place, tämä 
oikeus fuuluu erottamattomana omai- 
fuutena mwirkaani; une balance et une 
glaive sont les a-s de la justice, (tun- 
nusmerlit). | 

Attributif, ive, adj. (lafit.) omatfi 
faufuwa 1. päättämä. 

Attribution, f. edun 1. oifeuden lää- 
nitys  funinfaallifen — waltuuskirjeen 
lautta; mirkaan luuluma etu; mirka- 
ala; cette affaire est dans les a-s 
du ministre de la guerre (luuluu 
mwirlasalaan). 

Attristant, nto, adj. huolettaa, 
furettawa, furullinen. 

Attrister, v. a. huolestuttaa, furet: 
taa. — S'&., v. r. huolestua, huolia. 

Attrition, /. BGierominen, hiwutta⸗ 
minen; latumus. 

Attroupement, m. paubaawa mäen: 
tungos, fapina. N 

Attrouper, v. a. fo’ota joukkoihin. 
— S'&., v. r. fofoontua joufottain. 

An, fupistunut à le; — pl. aux fus 
pistunut à ja les, 1. A. 

Aubade, f. aamufoitanto jlun akklu- 
nan alla; (Eure) äffisarwaamaton pau- 
hina 1. melske; fisfannaulujaifet. 

Anbain, m. ulfomaalainen, jolla ei 
mielä ole fanfallis-oiteutta fiinä maasja 
misjä hän afuu. 

Aubaine, f. funinfaaunperintÿ, (kuw.) 
arvaamaton etu 1. [öytö; droit d'a., fus 
ninfaan 1. waltion oikeus periä maasja 
luollutta ulkomaalaista; {. Aubain. 

Aube, f. mesfupaita; (merimw.) aila 
matruufien ehtoollijesta enfimäifeen yö⸗ 
mahtiin ; pätwänfoitto; mwefirattaan 
asta. 
Aubépine, 7. orapiblaja’ fatfanpib- 

laja (erataegus oxyacantha). 
Aubère, adj. waaleanruuni; cheval 

a., woilalka. 



Aube 

Auberge, PA tamintola, wierasmaja. 
Aubergiste, m. rawintolansifäntä. 
Auberon, m. julkutin lukun päällä. 
Auberonnière, f. lukun falpa. 
Aubier, m. puun niini; manto, pins 

tapuu; (fasio.) foiranbüpfipuu (vibur- 
Kum opui o . 

Aubifoin, m. finimuollo (centaurea 
cyanus). 

Aubin, m. munanwalloinen; neliäi- 
nen, fuupañta. 

Aubiner, v. n. fuupaloita, nelis- 
ä. 
Aubinet, m. (meriw.) finllimerkto, 

reilinkimwaate. 
Aubour, f. Aubier. 
Aucun, une, adj. jolu; mikään; 

sans a-e difficulté, ilman mitään mais 
fenbetta; (verhittä 1. kieltämällä ne) ei 
fufaan, e ykikään, ei mikään; a. de 
vos amis, ei ylfilään ystämistänne. 

Aucunement, adv. jollain tawoin; 
(verbittä 1. kieltämällä ne) ei milklään 
muotoa. 

Audaee, f. robfeus; batunnauba. 
Audacieusement, adv. eroa 
Audacioux, euse, adj. rohkea, uska- 

lias. — m. uskalikko. 

, —— adv. ja prep. tällä puo⸗ 

Au-delà, adv. ja prep. tuolla puo- 
lella, totfella puolella, takana. 

Au-dessous, prep. (de) alapuolella, 
alla, alempana; mähempi, huonompi. 
— adv. nuorempi; les enfants de deux 
ans et au d., tahdenmvuotifet lapfet ja 
ha nuoremmat. ’ L ni 

a-dessus, . (de) yli, ylipuo⸗ 
ea; (tuw.) Fcleampi, parempi. — 
adv. wanbempi; soixante ans et au 
d., ja fitä wanhempi. 

Au-devant, adj. ja prep. lohtaan, 
wastaan; (lum.) aller au d., kohte⸗ 
liaasti myöntää. 
— ÿ er at —A— 

nen (puheen); andienſi, puheellep 
AN Sin henkilöin luo; {stunto (oifeus- 
ton toimitusmiesten); istunto-aifa; is 
tuutohuone; espanjalainen fiirtomaa; 
femmoifen ylihallitus. 

Audiencior, adj. m. ja m. huissier 
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afiauomaifet; grand a., forfea kanslian 
wirkamies Ranslasfa. 

Auditour, m. fuulija, tuuntelija; 
auditöri; oileustou jäjen 1. neumwos; 
a. des comptes, witlamies remifioni- 
otleudesfa. 

Auditif, ive, adj. luuloa tarkottaa, 
fuulos; nerf a., luulohermo. 

Audition, /. fuuleminen, kuulo; a. 
de témoins, todistajien kuulustami⸗ 
nen; a. de compte, tilin tarfaëtus. 

Auditoire, m. Inentofali; fuulijat, 
fanan fuulijat; ferüjäfali. 

Auge, f. purtilo, allas, kotti; myl⸗ 
lynvänni, -fouru. 

Augée, f. fotillinen, faufalolinen. 
Auger, v. a. onfittaa, fowertaa fau- 

kalonkaltaiſekſi. | 
Auget, m. ruolalaatiklo linnunhä⸗ 

tisfä; tortto västäslourusja. 

Augite, f. eräs fallisfiwen laji. 
Augment, m. a. de dot, leélimai- 

mon naima-ofa peläsiä. N 
Augmentatif, ive, adj. (tieliop.) 

articules a-es, fanan merlitystä fi 
äämwät 1. mahvistavat atvulot. 
Augmentation, f. lijäys, lijäämis 

nen. 
Augmenter, v. a. Tijätä, ifontaa, 

forottaa. — S'&., v. r. lijääntyä, kart⸗ 
tua. 

Augure, m. enteet, merfli; lintujen 
lennosta ja äänestä ennustaminen; aus 
guri. 

Auguror, v. a. ennustaa. | 
Auguste, adj. forfea, jalo, majes- 

teetillinen. 
Augustin, ine, s. Augustinimunffi, 

⸗nunna. 
Aujourd'hui, adv. ja s. m. tünüin, 

tätä nykyä; tämä päimä; d'a. tämän 
ajan, metbün ajan; dès a., tästä püis 
mwästä alkaen. 

Anlöte, m. huilun puhaltaja. 
Aulique, adj. cour a., feifarillies 

fatjalainen homwi-oikeusto; conseiller a., 
homisoikeudennenmos. NN 

Aulique, N jumaluus-opillinen toh- 
torimäitelmä. 

Anlnaio, f. Aun... 
Aumailles, adj f. pl. bêtes a., farwis 

a, oifeuston palmelija, joka buntaa | raamas. 



Aumö 

Aumône, f. almu, annin; falko, jota 
on määrätty köyhille. 
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nosta; (kum.) enteet, merkit; johdanto, 
fatfanto; fuoja, [uojelus, turva; sous 

Aumöner, v. a. fafottaa; tulla fa»! vos a-s, teidän johdannon 1. katſauuon 
lotetutfi 1. wetää fakkoa köyhäin hymätfi. | alla. 

Aumônerie, jf. aumonier'in wirfa; Aussi, adv myös, ⸗kin; fentähden 
grande a., ylishowifaarnaajan wirla; | myös, jentähdenpä, ftis; jen liſäkſi; 
swirla-afunto. 

Aumönier, m. almunjalaaja (muis 
noinen wirkamies ransfalaifesfa ho⸗ 
mwisfa); Bhomifaarnaaja; laimapappi; 
grand a, yli⸗howiſaarnaaja. 
_Aumônier, êre, adj. antelias füy- 

Bille, almuja antama. 
Aumônière, / eräs rabafuffaro, jota 

fannettiin ſuoliwyösſä. 
. Aumusse, f. turfiljista tehty lafki, 
jota ransklalaijet tuomiolapitlon jäjenet 
käyttämät. 
Aunage, m. lyynäränmitta; mittaa» 

minen tyynärällä. 
Aunaie, f. lepistö. 
Aune, f. tyynäräpuu. 
Aunée, f. aalanninjuuri (inula he- 

lenium). 
Auner, v. a. mitata fyynärüpuulla. 
Auneur, m. wannotettu mittaaja. 
Auparavant, adv. ennen. 
Au-pis-aller, adv. pahimmasja ta- 

pankjesfa; fun pahimmasti für. 
Auprös, Prop. (de) mieresjä; tykönä, 

luona; merrallijesti, merraten; par a., 
likeltä, fimutfe. 

Aurélie, f. fotero, fuorus, foppa- 
mato. 

Auréole, /. gloria, fäbefruunu. 
Auriculaire, adj. tormaa tabi fuuloa 

tarfottawa, forwa-, fuulo-; confession 
a, forwarippi; témoin a., todistaja, 
jofa itje on afian kuullut. 

Auricule, f. formwaniebti; höyhen⸗ 
tupfu (linnun tormasja); (läät.) [ydän- 
forma. 

Auriföre, adj. kultaa fifältämä. 
Aurifique, adj. fullatfi muuttava. 
Aurillard, f. Orillard. 
Auripeau, f. Oripeau. 
Aurone, f. aaprotti (artemisia abro- 

tanum). 
Aurore, f. aamurusfo, aamufoi; 

(tnw.) itä; a. boréal, rewontufet. — 
adj. aurorawärinen. 
Aurum-musivum, m. mufimi-lulta. 
Auspice, f ennustus lintujen lens 

niin; a (que) yhtä kuin; a bien, 
aitfi fitä, muutoin; a. bien que, yhtä 
ywin Luin; a. peu, yhtä wähän; 
comme a., waiklapa. 

Aussière, f. folmifäinen Pöyfi, trosfi. 
Aussitôt, adv. lohta, Heti, betilobta ; 

a. que, heti kuin. 
Auster (r ääntyy), m. luuma etelä- 

tuuli. 
Austère, adj. toma, ankara, tyly. 
Austèrement, adv. fomasti, anfa- 

rasti, tylysti 
Austérité, f. kowuus, tylyys. 
Austral, ale, adj. eteläinen (päi- 

mäntajaajan eteläpuolella); los terres 
a-es, etelänaman ympäri olemwat maat. 

Antan, m. etelätuuli. 
Autant, adv. thtä paljon, yhtä mon- 

ta; faman werran, yhtä hywä, jamasja 
fuhdasja. — A. que, konj. (en merran, 
mitä; d’a., [en werrasta, fen werralla ; 
Va. que, femmentin kuin; da. plus, 
da. mieux, fitä enemmin, [en merran 
enemmin. 

Autel, m. alttavi; maître a., grand 
a., ylisalttavi, pää-alttari. 

Autour, m. allaja, tekijä, [ynnyttäjä, 
perustaja, kekfijä; kirjantekijä, -toimits 
taja, firjailija; ilmottaja; (lafit.) an- 
tomies, maltuuttaja; les a-s d'une 
race, efisijät; une femme a., nais- 
firjailija. 

Authenticité, j. tobellifuus, uskotta- 
wuus, luotettamuus, todenperäifyys. 

Authentique, adj. latiwoipa, laillis 
fesfa moimasja olema; luotettama, to- 
bdenperäinen, oikea. 

Authentiguement, adv. luotettawas- 
ti, todenperätfesti. 

Authentiguer, v. a. laillijesti to- 
teennäyttää; laisja wahwistaa; nimele 
[änfä wahwistaa todbenperäifyys; a. une 
femme, toteen näyttää että watmo ou 
awiolitttonfa rikkonut. 

Autochtone, m. altu-afutas, peri- 
aſukas. 
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Autocrate, Antocrateur, m. trice, | nous a-s, meiläläifet; parler de cho- 
fo itfewaltias. 

Autocratie (ti = fi), f. itjemaltias 
hallitusmuoto. 

Auto-da-f6, m. ingmifitionin (hen⸗ 
gellijen oikeuston) tuomitjemien keret⸗ 
tiläisten juhlaklinen polttaminen. 

Autographe, adj. omalätijesti firios 
tettu. — m. alkuperäinen läfilirjotus. 
Autographie, /. alfuperäisten fäfi- 

lirjotusten tunteminen ja tutkiminen. 
Automate, m. automati, — 

toon tehty kone, joka itfestänjä liikkuu. 
Automatique, adj. automatinen, fo- 

neentapainen. 
Automatisme, m. automatinen 1. fo- 

neentapainen tila; foneentapainen lit 
funto. 
Automnal, ale, adj. jyljyinen. 
Automne (mn = nn), m. ja j. (yljy, 

994. 
Autonome, adj. autonomi, omien 

lafienfa mutaan ballittawa. 
Autonomie, f. autonomia, oifeus 

hallittaa omien lafienja mukaan; tab- 
don itfemääräysswoima. 

Autorisation, /. waltuus, mwaltuuts 
taminen, fuostumus. 

Autoriser, v. a. waltuuttaa, oiteuts 
taa; (a gc.) oikeuttaa, tueta. — S'a, 
v. r. päästä maltaan, moimaan, ars 
moot, fäydä tawaffi; s'a. de, perustaida, 
wetää perusteeffi. 

Autorité, f. wirallinen malta, wi⸗ 
rallinen mabtawuus; Gallituswalta; 
mailutuswoima; arvo, armollijuus; 
fanfunto, todistus, perustus, takaus; 
efiwalta, wirasto; d'a. privée, omin 
luwin, omatvaltaifesti; faire a., ar 
wonſa tähden kelata tobistufietfi, pes 
ruéteeffi; user d'a, wäfiwaltaa käht⸗ 

Autour, prep. ja adv. ympärillä, ym- 
päti; touta., jola haaralla, yli ympäri. 

Autour, m. haukka. 
Autoursier, m. jofa harjottaa hauk⸗ 

loja jahtiin. 
Autre, adj. toinen, muu; l’un l’a. 

toinen toistanfa; l’un et Va., molem- 
mat, f in; ni l’un ni l’a., ei (um, 
pilaau; l’a. jour, jofu päimä fitten; 
il y a d'uns et d’a-s, on niitä faifen- 
laifia; sans a, ei fanaalaan enään; 

a et da-s, puhua yhdestä ja tois 
esta. 
Autrefois, adv. ennen, muinoin. 
Autrement, adv. muulla tawoin, 

toifella lajilla; muutoin, mutten; pas 
a., ei aiwankaan; tout a., paljoa pa- 
remmin, enemmin. 

Autre-part, adv. muualla; d’a.-part, 
muualta; toifelta puolelta, muuten. 

Autruche, /. famelifurfi; estomac 
d’a., ahmatti; (kuw.) miehen julku. 

Autrui, m. toinen NE muu; 
le bien d’a., toifen, lähimmäijen omai- 
fuus; prendre son coeur par d'a. 
aſettua toifen fijaan. 

Auvent, m. riima, röytä. 
Auvesque, m. omenamiini. 
Auxiliaire, adj. auttawa, awullinen, 

apus; troupes a-s, apu-jouflo; verbe 
a., apuverbt. — m. liittolainen. 

S'Avaohir, v. r. käydä fanfeaffi, köõm⸗ 
pelöfji, käydä löyhäkfi; olla riiputfisfa, 
titpasfa, nuoffua. 

val, adv. myötävirtaan. — m. 
fuuuta, minlä wirta juoljee; pays d'a., 
wirran 1. joen [uupuolella olema maa; 
vent d'a., länfituuli; à Va. — à vau; 
aller à vau-l’eau. fasfea myötäwir⸗ 
taan; mennä mitättömiin. — En aval 
de, prep. en a du pont, fillan alis 
puolella. 

Avalage, m. laskeminen myötäirs 
taan; witnisastioiden laskeminen kella- 
viin. 

Avalaison, Avalasse, f. ranffafa- 
teesta fyntynyt weſitulwa; pitkällinen 
länfituuli. NN 

Avalanche, f. lumiwyöry, lumiwier⸗ 
108, lawini. 

Avalé, 6e, adj. riippua, nuolluiva. 
Avaler, v. a. niellä, gotkia, ahmata; 

a. le calice, juoda faltfi; a. des cou- 
leuvres, niellä 1. Pymänänjä pitää louk⸗ 
fausta; katkaista, hakata: a. une bran- 
che; felfariin laskea. — v n. laskea 
myötämirtaan, alaspäin; le montant 
doit céder à l’avalant, ylöspäin Tule 
lewa mwäistälöön alas laskemata. — 
S'a., v. r. olla nieltämätlji mahdollinen, 
painua watfaan; riippua. 

Avalette, f. polo, tuppo. 
Avaleur, m. abmatti, (yömäri. 



Aval 

Avalie, f. willat tenrastetusta lam- 
paasta. 

Avaloir, m. nielu, turku; il a un 
bon a., Hänellä on hywä nielu (Hän 
juo runjaasti); häntämyö. 

Avance, f. ennätys, edelle pääfö; 
edeltä-makju, entamakju; työnhantkeet, 
edeltäkäjin tehty työ; ulkonema raken: 
nus; être en a., olla entamakſnisſa; 
— 4-8, pl. enfimäinen askele (ſowin⸗ 
toon j. m f.) — D'a., Par a. adv. 
edeltäkäfin, ennakolta. 

Avancé, f. etumartija-joulko. 
Avancement, m. edistyminen, edis= 

tys; hyötyminen; ylennys wirasfa; en- 
naffomatfu. 

Avancer, v. a. fiistää, miedä ebem- 
mälji; afettaa efiin; fiirtää lkemmälkfi ; 
jouduttaa, toimittaa tamwallista aikaa 
waremmin; edistää 1. ebes-auttaa me- 
nestymistä; ennalolta maljaa, welakſi 
antaa; (fur) efittää, mäittää todelfi. 
— v. m. fullea, famota eteenpäin; rien⸗ 
tää [tellosta]; edistyä, menestyä; fobota, 
feijoa muita edempänä, käydä yli. — 
S'a., v. r. Täydä ]. astua edemmälfi, lä⸗ 
hestyä; edistyä, menestyä; fitoutua lu⸗ 
panffilla; ylentyä (mwirasfa); ulkouta, 
pistää ulos (efim. niemi mereen). — 
Avancé, 66, Part. ja adj. ebemmäffi 
flirvetty; fulunut, joutunut, edistynyt: 
l’année fort a-e; un jeune homme a. 

Avanie, f. peijans; loukkaus, fol- 
waus. 

Avant, adv. eteenpäin, tuonne, tuon⸗ 
nempana, fauas, efiin; la nuit d'a. 
edellinen yö; en a., edelläpäin; de ce 
jour en a., mast'edes; en a.! eteenpäin! 
mettre en a. efittää, mäittää; se 
mettre en a, tunfeutua efiin. 

Avant, prep. enneu, etupäähän; en 
a., edellä. 

Avant, m. feula, laiwan foffapuoli ; 
feufalaita. 

Avantage, m. etu, hyöty; etewyys; 
mwoittopuolt; (lafit.) otto-voikens (perin: 
nösfä). 

Avantager, v. a. eduilla marustaa. 
Avantagensement, adv. edullifesti, 

hyödyllijesti. 
Avantageux, euse, adj. edullinen, 

hyödyllinen; etnija; pöyhkeä, Topea; 
omaa moittoa pyytävä. 
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Avant-bec, m. jäämiurtaja fillasja. 
Avant-bras, m. tyynäswarfi. 
Avant-chemin couvert, fatettu fün- 

tämä linnan mallien juurella. 
Avant-coeur, m. fybäntuoppa. 
Avant-corps, m. piäralennuljesta 

ulkonema rakennus. 
Avant-cour, f. etupiha, miespiha. 
Avant-coureur, m. Avant-courrié- 

re F. edeltäjnokfija; (kuw.) enteet, oi⸗ 
reet. 

Avant-dernier, ière, adj. wiimeiſen 
edellinen, edellimmäinen. 

Avant-due, m. paalusto fillan perus- 
tuljekfi. 

Avant-faire-droit, m. mälipäätös. 
Avant-foss6, m. ulommainen linnan 

faiwanto. 
Avant-garde, f. fotajoufou etumäti, 

emiehistö. 
Avant-goût, m. efimatu. 
Avant-hier, adv. toisja päimänä. 
Avantin, m. aaluwa, istufas, weſa. 
Avant-jour, m. päiwänfoite. 
Avant-main, m. lämmen; bewofen 

etupuoli; etukäfi (pelisfä). 
vant-midi, m. aamupuoli, edellä- 

päivällinen. — adv. edellä puolenpäi- 
mää. 

Avant-mur, m. efimuuri. 
Avant-part, f. otto-oileus, etu-oja 

(perinnö O 
Avant-pôche, f. warhainen perfifta. 
Avant-pied, m. jalanpöytä; jaap- 

paan päällinen. 
Avant-portail, m. etuportti. 
Avant-poste, m. etumartija-joulto. 
Avant-propos, m. affulaufe, efipube. 
Avant que, Avant de, oonj. ennen 

fuin, ennen. 
Avant-scène, di awantsfceni, näyt: 

tämön etupoli, foittofuutaa lifin oja. 
Avant-toit, m. viima, röytä. 
Avant-train, m. waunujen etutamis 

neet 1. etupuoli; hemofen vinta ja etu- 
jalat. 

Avant-veille, /. aaton-aatto, aaton 
edellinen päimä. 

Avare, adj. faita, itara; a. de, ahne, 
ahnas. — 4.  aituri. 

Avarice, f. faituns, itaruus, ahneus. 
Avaricioux, euse, adj. fitias, itara, 

faita. — 4. faituri. 
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Avarie, f. haweri, meriwahinko; 
Jatamamalju. 

Avarié, 6e, adj. haweriin jontunut, 
weden mahingoittama. 

Avarier, v. n. turmeltua [laimasja 
Tuljetetnista tamwaroista). 

Avaste! int. (merim.) feifota! feis! 
À vau-l’eau, adv. f. Aval. 
Avé, Avö Maria, m. terme Maria! 

enkelin termehdysjanat Marialle; näillä 
fanoilla alkawa rukous neitfyt Marialle; 
fe kunla rufousnaubasfa, joka tarkottaa 
tämän rukoukjen lukemista; fe päimän 
atfa, jolloin tämä rufous on {uettawa. 

Avec, prep. ynnä, fansfa; afe, millä 
1. aine, mistä jotakin tehdään: on fait 
un pantalon a. deux aunes de drap; 
wastaan, fobtaan: la France était en 
guerre a. l'Allemagne; sévère a. qn; 
affable a. qn: a. tout cela, faifesta 
tästä huolimatta; la montre et l’ar- 
gent a. fello ja wielä rahatkin; d'a. 
pois j8tfin; séparer l'or d’avec l’ar- 
gent. 

Aveindre, v. a. ottaa efiin; a. du 
linge d’un coffre. 

veine, 1. Avoine. 
Avelanède, f. terhon fuori. 
Aveline, /. Iombarbian pähkinä. 
Avelinier, m. fombarbian pähkinä. 

puu. 
Avönage, m. fauralymmenytjet. 
Avenant, nte, adj. (oma, fiewä, fu- 

lawa; (lafit.) fattuesfa, ſattuwa: le cas 
a. que, jos niin fattuifi että; kullekin 
tulema ofa; à l’a., mutaan, fuhtaijesti. 
Avönement, m. püüfeminen, noufe 

minen, astuminen (walta-istuimelle); 
Kristukjen tulemus. 

Avenir, v. n. fattua, tapahtua. 
Avenir, m. tulemaifuus, tulemat ſu⸗ 

Tupolmet; à l’a., mwast'edes, masta. 
Avent, m. abwenti; aux a-s, ab 

wenti-ailana. 
Aventure, f. fattumus, kohtaus, feikka, 

waara; maarallinen yritys; rakkauden 
afia; à Va., onnen päälle, onnesja; à 
tonte a., faifiéfa tapantfisfa, ainalin; 
d'a. par a., fattumalta; dire la bonne 
2., poowata, ennustaa. 

Aventurer, v. a. panna uhalle, fau- 
poille, alttiikji, uskaltaa. — S'a., v. r. 
autautua maaraan, uskaltaa. 
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Aventureux, euse, adj. hurja, rajus 
päinen, uskalias. 

Aventurier, m. feilkailija; onnentas 
wottelija; maanlulluri; uéfaliffo; vais- 
seau a., falaluletus-latma. 
Aventariöre,f.maantiertäjä, kulkuri. 
Aventurine, f. atwenturini, eräs jas 

lotiwen laji. 
Avenue, f. täytämä, jonfa fautta 

johonkin päistään, fola; puilla istu- 
tettu tie, lehtofäytäivä. 

Avérage, m. leslimäärä; keskihinta. 
Avérer, v. a. todistaa, mahmistaa 

todelfi 1. oikeakſi. 
Averon, m. (fa8m.) ulonlanra (ave- 

na fatua). 
verse, f. ranffafabe. 

Aversion, f. inho, mastenmielifyys. 
Avertin, m. pyörytauti (lampaisja); 

ylspaiſyys, yrmetys. | 
Avertinoux, euse, adj. ylspäinen, 

pyörypäinen. 
Avertir, v. a. antaa tietoa; ilmot⸗ 

taa; twarottaa. 
Avertissement, m. ilmotus, tiedon 

anto; warotus; julistus; alfulaufe. 
Aveu, m. tunnustus, myönntyttämis 

nen, [uostumus; homme sans a., löyfä, 
irtonainen. 

Aveugle, adj. folea; à l'a. umpi- 
(min. 
Avouglement, m fofeng, pimennyö. 
Aveuglement, adv. umpifilmin. 
Aveugler, v. a. pimittää, (oaista; 

(uto.) wimmata. — S'a., v. r. pettäis 
tyä, wimmastua. 

à 1'Avenglotte, adv. umpifilmin, 
umpimähklään. | 

Avide, adj. (de) abne, perfo, bis 
moawa. 

Avidement, adv. ahneesti. 
Avidité, f. ahneus, halu, himo. 
Avilir, v. a. alentaa, balwentaa; 

arwosſa 1. Ginnasja laskea. — v. m. 
halmentua. — S'a., v. 7. alentaa its 
fenjä, balwentua. 

Avilissant, nte, adj. Galmentaiva, 
alentama. 

Avilissement, m. alennus, halwen⸗ 
nus, halpenemus. 

Avilisseur, m. alentaja, balwentaia. 
Avillons, m. pl. haukan takakynfi. 
Aviné, 6e, adj. miiniin menyt; 
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avoir les jambes a-es, Goiperrella 
juopumutfesta. 

Aviner, v. a. liottaa miinisjä. 
Aviron, m. aito; — a-s, pl. fiipiju- 

lat; nimasewät. 
Avironner, v. a. foutaa, meloa. 
Avironnerie, f. airotehdas. 
Avironnier, m. aironteflijä. 
Avis, m. ajatus, mieli, mielipide; 

ääni (äänestykesjä); laujunto, neuvo; 
tiebon-anto, ilmotus; lettre d’a., kirje, 
jolla j'in tiedolfi annetaan. 

Avisé, 6e, adj. neumofkas, älytäs, 
warowa. 

Aviser, v. a. neuwoa; tiebofft an⸗ 
taa; faufaa huomata 1. nähdä. — v. n. 
(à gc.) miettiä, tuumailla. — S'a., v. 
r. (de) miettiä, ajatella; kekfiä, buo- 
mata; mieleen joutua; rohjeta, juleta. 

Aviso, m. palettilaima, postilaima. 
Avitaillement, m. muonittaminen, 

ewästäminen; prowiantti, muona. 
Avitailler, v. a.muonittaa, emästiää. 
Avitailleur, m. muonittaja. 
Avivage, m. peilisfoliojen, metalli 

lewyjen walmistus lafille pantawilfi, 
peiltä tehdesfä. 
Aviver, v. a. tiillottaa, puhdistaa, 

mirlistää, elmyttää; teräväkfi weistää. 
Avocasseau, m. nurflafihtieri. 

_Avocasser, v. a. pitää nurffafibtie- 
rin wirkaa; huonosti ajaa riitasafioita. 

Avocasserie, f. nurffafibtierin toimi. 
Avocat, m. adwokati, afian-ajaja; 

a. du roi, yleinen päälkekantaja; a. du 
diable, jumaluus-opillista mäitöskir- 
jaa mwastustamaan määrätty. — Avo- 
cat, ate, s. wälittäjä, puolustaja, edestä- 
ruloilija. 

Avoine, f. laura; — pl. lauralaswi. 
Avoir, v. a. olla (abesfiwin fangfa), 

omistaa, omata, hallusſanſa pitää: 
Yhomme a une tête, ihmijellä on 
pää; a de l'argent. omata rahaa; 
avez-vous faim? onfo teidän nällä? 
a. sommeil, olla uni; qu’ avez-vous ? 
mikä teibän on? quel âge avez-vous ? 
luinfa wanba olette? faada: vous au- 
rez ce cheval pour cent francs; 
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minulla on teille ſana ſanottawa; vous 
avez beau faire, waifla mitä tekiſitte. 
— Avoir, v. imp. (y) il 
on; il y a lieu de craindre, fyytä on 
pelätä; il n’y a rien à faire, et fiihen 
woi mitään tehdä; il y en a. fellaifia 
on, löytyy. — Avoir, v. n. mastaa 
(uomalaista apuverbiä olla; jai lu, 
olen lufenut; jai eu, minulla on ollut. 

Avoir, m. omaifuus, twarat; mass 
tattatva, frebit (tilisjä). 

Avoisiner, v. a. olla rajalla, olla 
rajanaapurina: PAllemagne avoisine 
la France. 

Avorté, 6e, adj. fesloinen, fesfi- 
eräinen, ennen-ailainen; (kuw.) tyhjät 
mennyt. 

Avortement, m. luominen [eläimes- 
tä]; keskenmeno, keskenfynnyttäminen. 

vorter, v. n. fesfen jynnyttää, mur⸗ 
teutua; tuleentumatta jäädä; (luw.) 
mennä tybjiätfi; se faire a, keskeyttää 
ſikiönſä. 

Avorton, m. luoden kanto, epüfifiü, 
tujotas; tamallista mähempi eläin, puu, 
kaswi j. m. €. 

Avoué, m. afiansajaja; a averse, 
mwmastapuolen afiamies. 

Avouer, v. a. tunnustaa, myöntää, 
omistaa; hymäkjyä, otakjua. — S'a., v. 
r. tunnustaa olemanfa; (de gn) wii⸗ 
tata jluhun tobistuffien ja tietojen ans 
tamista warten. | 

Avoyer, m. tuomari (muutamisja 
fweitfitdifisfé Pantoneisja). 

Avril, m. buftifuu; poisson d'a. 
matrilli; donner un poisson d'a. 
aprillia narrata. 

Avuste, m. (merimw.) plitfi, köyden 
jatkos. 

Avaster, v. a. plitſata, jatfaa fügbet. 
Axe, m. affeli, naatti. 
Axillaire, adj. (anat.) le nerf a, 

olfapään jäntäre; (fasw.) jolla on pob- 
jukenja lehtihangasja. 

jome, m. affiomi, felmid; itſes⸗ 
tänjä felmä mäite. 

Axonge, Axunge, f. ibra, filawa; 
a. de verre, laſiwaahto, lafia fulates{a 

avoir (à) (tarfottaa jfun welwolli⸗ fyntymä neste. 
juutta, tehtämää, halua, j. n. e.) j'ai à Ayant-cause, Ayant-droit, m. afian- 
vous remercier, minun on teitä liite | omatnen, oileuben:omistaja. 
täminen; jai un mot à vous dire, , Ayo! Ayeul, j. m. €. €. Aïe.... 

a, löytyny, 
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Agé, m. aafi. 
Azerole, m. tuhfapuun marja. 
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Azotigae, adj. tukohappoinen. 
Amur," m. unit taimaan fi 

Aserolier, ra. aferolipuu, eräs tub- | nermä. 
lapuun laji (oratoegus azerolus). 

jme, adj. !. Azyme. | 
Asimnt, m. iwertifali-fulma; werti⸗ 

Aguré, 66, adj. afuri-fininen, tais 
toaan-fininen; plaine a-e, merenpinta. 
Azyme, adj. bappamaton, la fete 

tkalisympyrä. des a—s, bappamattoman leimwän 
Azote, m. (tem.) tuto. juhla. 

B. 

m. amerifalainen nelilieli- 
nen fantele. 
Baba, m. eräs pannulalon laji. 
Babeau, m. pöpö, mörkö. 
Babel, f. la tour de Babel, Baa⸗ 

belin torni; (tuw.) mielten ja kielten 
fttotus. 
Babeurre, m. tirnupiimã. 
Babiche, /. Babichon, m. fylifoira, 

polmiratti. 
Babil, m. jaaritus, lörpöttys. 
Babi arde, adj. fielemä, [ür- 

vöitelemä. — 94. lörpöttelijä, lörppü⸗ 
teli. 
Babillement, n. (lääf.) kiiwas pu- 

huminen houraukſesſa 1. muutoin tau- 
din tähden. 
Babiller, v. n. lörpötellä, jaaritella. 
Babine, /. fuono, turpa. 

. Babiole, f. leiflifalu, lelu; (tuw.) 
Joutawia. 
Bäbord, m. (merim.) paapuuri, fais 

wan wafen puoli perästä lukien. 
Babouche, f. turffilaifet jallineet; 

pampufbit. 

Babonin, m. babiani; hullunpäimäis 
in ihminen; (kuw.) pieni wallaton 
ika. 
Bac, m. lautta, loëfi; proomu; kuur⸗ 

na; faufalo. 

Bacalian, m. fuimattu tuurafala, 
fivetala. 
Baccalauréat, sm. maisterin arvo. 
Bacchanal (cch — ? täsjä ja feu- 

raawisſa), m. fuuri reubina 1. melu. 
Bacc 0, f. bakkantien tansk; 

reuhaawat juomingit; — b-s, pl. Bacs 
chus⸗jumalan juhla. 

Bacohante, j. Bacdus-jumalan nais- 
pappi; nainen, joka mietti Bacdus- 
jumalan juhlaa; raiwoiſa nainen. 

Bacchants, m. pl. Bacchus⸗jumalan 
papit. 

Bacchas, m. fitruni-nesteen rahka. 
Bacchie, f. juomarirufo, juoppouden 

nypyt. 
Bacchus (us = 948), m. Bacdhus- 

jumala. 
Bacoiföre, adj. marjoja lantama I. 

tuottava. | | 
Baociforme, adj. marjan muotoir 

nen. 
Bacha, m. Pafha, turkkilainen arwo⸗ 

nimitys. 
Bâche, f. nablainen 1. maffivaattei- 

nen peite waunnjen 1. fuormien päällä, 
prefenninki, termamaate; weſi⸗ amme, 
efäiliö (pumppulaitokjesja); puolafop- 
a; masuunin ruuhi; kaswilawan la: 
t tr. o 

Bachelette, f. muori, fiewä tyttö- 
nen. 

Bachelier, m. maisteri; nuori aa 
telismies; nuori mies. 

Bächer, v. a. istuttaa kaswilawaan; 
peittää prefenningillä. 

Bachique, adj. Dacdnrs-jnmalalle 
pyhitetty, BVacdon oma, baffanalinen; 
chanson b., juomalaulu; scène b. 
juomingit (maalauljesja efitetyt); air, 
teint b., jnomarinälö, -iho. 

Bachot, m. pieni losſi; wenhe; ruuhi. 
Bacholage, m. losfilla 1. lauta 
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lulettaminen; lauttaaminen; lauttara- | 
hat. 

Bachoteur, m. lauttamies, lautturi, 
foutaja. 

Bacile, m. (Fa8w.) weſi⸗wänkooli. 
lage, m. laimojen järjestäminen 

fatamaan lastausta 1. [osfausta war 
ten; mallu fiitä fatamamestarille; fa- 
taman 1. fulkumäylän fulleminen rau- 
tafableilla j. m. 

Bâcler, v. a. teljetä omi; rautalab- 
Leila fulkea; (kuw.) päättää, ratkaista ; 
b. les bateaux, järjestää laimat las⸗ 
tausta ]. [osfausta warten; c’est une 
affaire baclée, fe on ratfaistu afia. 

Baculomötroe, m. eräs maanmittarin 
mittapuu 1. tanto. 

Baculométrie, f. tangolla mittaami- 
nen. 

Badaud, aude, s. jofa fu ammosja 
ja, tbmistyneer fatfelee, Pölmö, tol- 
affa. 
Badaudage, m. Badauderie, f. bül- 

möläifyys, tollaffuus, bobtous. 
uder, v. a. tyhmistyneenä fat 

fella; tollaffaasti humwitella. 
Badaudisme, m. f. Badaudage. 
Badiane, f. tähti-anifi (illioium). 
Badière, f. linslaliwen muolu. 
Badigeon, m. feltaifenmoipa feinä- 

ruuli mujerretuista kimistä, jolla muu- 
tia fimellään. 

igeonner, v. a. yllämainitulla 
ruufilla fimeltää. 

Badin, ine, adj. leilitäs, pilapubei- 
nen, lystillinen. — m. leikinlaskija, pis 
fanpubuja. 

Badinage, m. leifilliyys, pilapuhei- 
fuus, lystillijyys. 

Badine, f. piteni täymäleppi; raippa, 
jolla maatteista tomua piislataan; — 
b-s, pl. atuimet, näpittimet. 

Bodiner, v. a. puhua 1. laskea leit- 
tiä, laskea pilaa. 

erie, /. {. Badinage. 
Bafoner, v. a. ſolwata, berjata; ylen- 

katſeella kohdella. 
Bâfre, 7. ylöllinen ateria; fyöntäri. 

r, v. a. ahmustaa, ahmia, ylöls 
lifesti jyödä. 

Bâfreur, m. (yömäri, ahmatti. 
Bagace, Bagasse,. /. fofuriruofo, 

josta neste on puferrettu. 
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Bagage, m. matlafalut, matlatama- 
rat; jotaluormasto; plier, trousser b., 
pötkiä patoon. 

ATTO, m. melsfe, meteli, rähinä» 

Bagasse, f. aatta, ruofa. 

Bagatelle, f. joutawa afia, joutawia, 
mitättömiä. 

Bagne, m. valennus, josja faleri- 
orjia ſuitytetaun; orjahuone (Turkin⸗ 
maalla). 
Bagnolet, m. Bagnolette, f. prefen- 

ninfi, jola lemitetään falerilaiwojen 
piitinkien päälle; naishuntu, joka peit- 
tää puolen päätä. , 

Bague, f. fantaformug; turnausten 
gas; — b-s, pl. fotafuormasto; sortir 
vie et b-s sauves, päästä wallotetusta 
linnasta Ghengisjä ajeinenja, kaluinenfa. 

Baguenaude, f. eräs herneen laji. 
Baguenauder, v. n. tyhjää toimit 

taa, joutamisja buwitella. 
Baguenaudier, m. eräs faswi (co- 

lutea); tyhjäntoimittaja. 
aguer, v. a. lasfoStaa, poimuttaa, 

panna lasfolfiin (waate). 
Baguette, /. pieni feppi; raippa; 

laastulli; rumpukapula; rakettijäle. 
etter, v. a. willoja L. waatteita 

raipalla piiskata. 
uier, m. ſormukſen fotero. 

Bahut, m. fobwortti, arkku kuwuk⸗ 
taalla tannella. 

Bahutier, m. fohwortin tekijä. 
Baiadöre, Bayadöre, Bailladöre, 

Baliadére, f. Dajaderi, laulama ja tans- 
ſiwa nainen indialaifisja temppeleisfä. 
* aie, adj. tummanrustea (Gemo- 

nen). 
Baie, f. merenlahti, jolla on ahdas 

fuu; owen 1. affunan läpi feindsfä; 
(ta8mw.) marja: b. de café. 

Baïette, f. eräs millafankaan laji. 
Baigner, v. a. llmwettää, pestä; huh⸗ 

toa, lostuttaa; kastaa; la rivière baig- 
ne les murs de la ville (buétoc): 
elle baigne son visage de pleurs 
(tastaa). — v. n. olla liosfa. 

Baigneur, onse, s. Mhlmwettäjä; yl» 
pöjä. 

Baignouse, f. tylpymaate. 
Baignoir, a tylpypailla. 
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Baigaoire, f. flph-amme: eräs tea- 
Pt 

m. arenti, arentilontrahti, mous 
rauéfontrabti. 
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Baisement, m. funteleminen. 
Baiser, v. a. fuubella, muisfata; 

je vous baise les mains, nönrin pal» 
welijanne, eimarban fiitä. — Se b., 

Baile, m. Benetian tajamallan KLon- j v. r. ſuudella toifianja; (kuw.) fattua 
fantuopolisfa oleman lähettilään ni-|1. koskea toifiinja: les pains se baisent 
mitye; tuomari. 

ä m. haukotus; fabben 
täntiön yhteenfattuminen toijen fanan 
lopusfa ja toifen alusfa. 
_Bâiller, v. n. baufotella; (furo.) löl⸗ 

löttää, ammottaa. 
er, v. a. (faïit.) antaa toifelle; 

b. à ferme, antaa wouralle; b. cau- 
ton, panna takaus. 
Baillet, adj. rusfeantimo (hewonen). 

Bailleul, m. fijoiltanja menneiden 
jälenten parantaja. 
Bäilleur, sm. jota ufein baufottelee, 

mileko. 
Bailleur, sa. wonralle antaja; b. de 

fonds, jota autaa tarpeellijet rahat 
afoitfemifeen. 

i, m. fruununwouti; tuomari; 

"ailiag tunto, ti lage, m. tuomarilunta, fiblas 

aie ère, adj. b ni er, j. bailli'n wir. 
laan tuuluma. v 
Baillive, /. bailli'n puolifo. 
Bäillon, m. (nutapula. 
Bäillonner, v. a. panna funfapula. 
Baillogue, f. tirjama famelifurjen 

fuffa. 
Bain, tylpy, kylpyhuone, kylpy⸗ 

paikka, Pi J ; mu ole 
miefä hyhmetään; wärikattila 1. fiinä käy⸗ 
tetty märi-aine; hautominen; b. de mer, 
merilyipy; b. marie, leittäminen astian 
afettamalla kiehumaan weteen; b. de sa- 
ble, fantahaude; l’ordre du bain, Bath- 
ordeni Œnglannisfa; — b-s, pl. TRAN 
villa; luonnonlämpöijet Kyhoytä teet. 

onnette, { painetti. 
Baiogue, f. bajocco, italialainen {u- 

pariraba. 
Bairam, 1. Beiram, /. Bairamjuhla 

Turkinmaalla. 
i , m. füben fuuteleminen; 

— b-s, pl. nöyrä termehtäminen 1. tero 
wehdys; à belles b-s, mielihymvmällä ja 
liitokjella; fuurella mielihymällä. 

au four. 
Baiser, m. fuutelo, muistu. 
Baiseur, euse, adj. fernaasti fuus 

telema. 
Baisotter, v. a. tamwantalaa fuu- 

bella. 
Baisse, f. alentuminen, aleneminen 

(hinnan). 
Baiss6, 66, adj. alennettu ; les oreil- 

les b-es, format luposfa, pitkällä ne» 
nälä; (kuw.) tète b-e, päistikkaa, fil 
mittömästi, arwelematta. 

Baissement, m. alentaminen, laëfe- 
minen. | 

Baisser, v. a. alentaa, fallistaa, pat- 
naa alas: (kuw.) mafentaa; peräytyä; 
(meritv.) b. le pavillon, (asfea lippu. 
— v. n. alentua; laskea, wähetä; le 
jour baisse, päimä on loppumaiſillanſa; 
e vin baisse, wiint menetttää mwäle- 
wyytenfä, huononee. — Se b. v. r. 
tyyristyä, kumartua, kumartaa; (kuw.) 
wähentyä. o. 

aissière, f. pohja-uutos wiini⸗as⸗ 
tiasfa; être à la b., olla loppumai⸗ 
ſillanſa. 

Bajoue, f. fian leukapieli; — b-s, 
pl. wahwat riippuwat posket. 

Bal, m. tanslfeura, paali; tansfi- 
pailla. 

Baladin, ine, s. tomefiantti, ilmeilijä. 
Baladinage, m. ilmeileminen. 
Balafre, f. haawa kaswoisſa; arpi. 
Balafrer. v. a. baawottaa faswot. 
Balai, m. luuta; manche à b. lun⸗ 

ban warfi; häntä; (merito.) b. du ciel, 
pilwetön tuuli, luodetuuli. 

alais, adj. m. Rubis b., waaleans 
punainen rubini (kalliskimi). 

ce, waaka, waafalanta; 
waa'an orfi; (fuw.) tajapaino; flirto- 
ſumma (tilisjä); cette raison emporte 
la b., fe ſyn on ratfaifewa; mettre en 
b., tarkasti aprifoiba; entrer en b., 
werrattawalfi joutua; être en b., olla 
lahdella päällä; la b. de l’Europe, 
waltioiden tajapaino ECuropasfa; b. 
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d'entrée, fiirtojnmma menneestä wuo⸗ 
besta, allufiirto; b. de sortie, fiirto 
toifeen muoteen, loppufiirto. 

Balano6, f. eräs tansfi-asfel. 
Balancement, m. litfunto ebestafai- 

fin tajapainon fäilyttämifekfi; kiikku⸗ 
minen, heiluminen, häälyminen; GA 
epämakaijuus, buifentelewaifuus; (foit. 
mwärifeminen. 

Balanoer, v. a. pitää tajapainosfa; 
liikuttaa, heiluttaa; (kum.) pitää tafas 
painosja, metää vertoja, olla wasta- 
painona; feskenänjä merrata, arivos- 
tella; — b. les groupes, fesles 
nänjä joinnutella taulun eri ojat — 
v. n. häälyä, läikkyä; (110) olla kah⸗ 
bella päällä, epätiedosja. — Se b., v. 
r. häälyä, notfua fäydesjä; 
itfeänfä, toifianfa; liidellä. 

Balancier, m. waa'an telijä; wiipo⸗ 
tin; liipotin, penteli (kellosfa); miippa- 
puu; pumpuntanto. 

Balanoine, f. (laimw.) toplenta. 
Balanooire, f. feinu, lellulauta. 
Balandre, f. (meriw.) eräs lastilai- 

man laji. 
Balanite, f. eräs lalliskimen laji. 
Balasse, f. fauranwibneilli täytetty 

matrasfi. 
Balassor, m. eräs fangas itä⸗In⸗ 

diasfa, niinistä fubottu. 
Balast, m. paarlasti, painolasti. 
Balauste, f. granatipuun fuffa. 

teinuttaa 

Balaustier, m. granatipuu (punica). 
Balayage, m. lafaijeminen, fiimoo- 

minen. 
Balayer, v. a. laasta, lakaista, fiis 

wota. 
Balayeur, euse, 4. lafaifija, ſii⸗ 

wooja. 
Balayures, /. pl. lafaifemat, fatais- 

ute; . de mer, mitä meri rannalle 
ää. 
Balbutiement (tie — fi), m. jams 

maltaminen, änkyttäminen. 
Balbutier (ti — ft), v. n. fammals 

taa, joperoida. 
leon, m. lijärakennus; ballongi, 

altani; (laiw.) talteri. 
Baldaquin, m. teltta walta-istui- 

men, alttarin, faarnastuolin 1. fängyn 
yllä, balbalini. 
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Baleine, f. walaskala; malastalan 
luu; huile de b., traani. 

Baleineau, Baloinon, m. walaska⸗ 
lan poilanen. 

Baleinier, m. ja adj. walasfalan 
pyyntiä warten marusrettu (laimwa); 
walastalanpyynti-laimwa. 

Balèvre, f. alihuuli. 
Balin, m. fibtifangas. 
Baline, /. farfea täärinkangas. 
Balisage, m. laimamäylän miitto- 

minen: fataman 1. joen puhdistaminen 
laiwakulkua warten. 

Balise, f. wäylän wiitta. 
Baliser, v. a. wiittoa wäylä. 
Baliseur, m. vantamouti; mäylän 

wiittoja. 
Baliste, f. eräs muinoifisfa jodisfa 

täytetty heittokone; eräs kalan laji. 

Balistigue, f. taito raskaita fappa- 
leita miskata; pommitustaito. 

Balivage, m. femmoisten puiden 
merlliminen, joita metfää faabettaesfa 
jätetään kaswamaan. 

Baliveau, m. puu, jofa on merlittiy 
fastoamaan jätettämälfi, 

Baliverne, f. jaaritus, loru. 
gpaliverner, v. m. jaaritella, lörpö⸗ 

tellä. 
, lala, f. balladi (eräs runouden 
ajt). 
Balladère, {. Baiïadère. 
Balle, /. pallo; tuula, fuoti; tamara- 

patka, «mytty; (fasw.) afana, belwe; 
(tirjap.) pallo, jolla kirjainmormu pai- 
nomusteella woibellaan; b. à feu, tulis 
fuula; b. ramée, wiljaluula; canon 
de douze livres de b., fafjitoista 
naulainen tykki; marchandises de b., 
fälytaiara; renvoyer la b. lykätä 
toimi toijelle, antaa fana janasta; il 
est un enfant de la b. hän ajaa 
tjänjä ammattia. 

Baller, v. n. tan8fia; aller les bras 
ballants, täydä täfiä heiluttaen. 

Ballet, m. balletti, teateritansfit. 
Ballon, m. ilmarakko, ilmapallo; 

(Tem.) folwi, tisfausbattu; b-s de bom- 
bes, de cailloux, pommeilla 1. timiflä 
täytetyt pusfit, joilla mörfäreitä lada- 
taan; b. aérostatique, ilmapallo, ilma- 
aita. 
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Ballonné, 6e, adj. pullistunut, if: 
malla täytetty. 
Ballonier, m. ilmapallojen tekijä. 
Ballot, m tawarapakka, tamarg- 

"allo | 
‘Ball 0 

1. Eypäbdys. | 
Ballotage, m. luulila äänestäminen. 
Ballotte, f. äänestyskuula. 
Ballottement, m. häälyminen, bei- 

Tuttaminen. 
Ballotter, v. a. häälyttää; ebesta- 

Taifin heittää; ratkaista kuula-äänes- 
tyhellä; pakata, tamarapaklloja tehdä; 
(tumw.) aprikoida, miettiä afiata; b. qn, 
pitää jluta pilkkana. — v. n. Häilyä; 
olla pallofilla. 
Balnöable, adj. tylmylfi fopima 1. 

telmollinen. 
Balnot, m. evää laji burgundin wii⸗ 

m. myttynen. 
, J. hewoſen ilmafeiffaus 

niä. 
Baloise, f. (fasw.) folmimärinen 

tulpani. 
ourd, ourde, s. tolmana, tomp- 

peli. 
Balourdise, f. tomppelimaifuus, pöl- 

lömäifyys. 
Balsamier, f. Baumier. 
Balsamine, f. (fa8m.) balfamini. 
Balsamigue, adj. fulobajuinen, bal: 

faminen. 
Balsamite, f. (tasw.) pietarsbrtti, 

fubämentutfa (tanacetum balsamita). 
Balustrade, f. rintahälli, vintanoja, 

rintawastin, ristikko. 
ustre, m. rintanoja, füfipuun 

pylwänen, pylmään muotoifet foris 
tufjet. 

Balustrer, v. a. rintabätillé warus- 
taa. 

Balzan, adj. cheval b. musta 1. 
ruskea hemonen, jolla on walkoiſet ja- 
Tat, fuffajalta. 

Balzano, /. 
Joisfa, fuffa. 
Bambin, on. fafara, nulikka. 
Bambochade, f. tummallinen 1. [uon- 

noton maalaus. 
Bamboche, f. marionetti, nulfi, jota 

faadaan — liikkumaan iwetonauhalla : 
fur) lyhyt ja palju ihminen; bam- 
uruolo; bambumetiü. 

walfoinen hewoſen ja- 
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Ban, m. füsfyn 1. fiellon julkinen 
luuluttaminen; kuulutus; battre le b., 
rummun lyönnillä julistaa; b. de ma- 
riage, awioliiton kuulutus; aateliston 
nosto ſotaan; b. et arridre-b., aate 
liston ja yhteiskanjan nosto fotaan; 
maanpalolaifuus; four à b., moulin 
à b., leipo-uuni tahi mylly, jota lääni. 
tysherrain alustalaijet olimat welwol⸗ 
fifet käyttämään. 

anal, ale, adj. pafon-alainen, jonfa 
täpttümijeen faa pafottaa: moulin b.; 
(kuw.) yhteinen, joka miehen füvtet- 
tämä; typerä, jolapäimäinen, mitätön, 
neroton. 

Balanité, f. pallo-vikens, läänitys- 
erran oikeus pakottaa alustalaifianfa 
äyttämään hänen mylyänjä, j. m. e.; 
läänitys-alue. 

Banane, f. Dananipuun Hedelmä. 
Bananier, m bananipuu. 
Banatte, f. talifitli. 
Banc (c ei äänny), m. pankki, waih⸗ 

topankki; penkki, rahi, lawitfa; Bieta- 
ſärkkä, hietakari, luoto; kiwilouhos, -kers 
198; b. de poisson, falaparwt; b. de 
lace, ajojää; être sur les b-s, läydä 
oulua, luulla luennoita yliopistosta 
Bancal, ale, adj. tampura-jallai- 

nen. 
Bancasse, f. fapteinin maluulamitja 

kalerisſa. 
Bancelle, f. wübüinen rahi. 
Banche, f. tajainen fomeroliminen 

[uoto meresjä. 
Banco, adj. panffo-. 
Bancroche, adj. ja s. länfüfäürinen, 

tampura-jallainen. 
Bandage, m. fide, tääre, tulko; tyrä> 

myö, fobjunfannatin, pyöränmanne. 
Bandagiste, m. firurgillisten fides 

wbiben tekijä. 
Bande, /. nauha, kaistale, reunus, 

hulpio; fide; kaakeliriwi uunisfa; palk- 
i, wyö (maakunasfa); joukko, joukkio, 
pari, jeurue, erifeura; (latmw.) lai- 
want Tylli; envoyer sous b. risti⸗ 
fiteesjä lähettää; b. de voleurs, wa⸗ 
rasjoukkio; faire b. à part, eritä ſeu⸗ 
rueesta; (laimw.) être à la b., painua 
tyljelleen. 

Bandeau, m. fide; otjanaukha, otfa- 
ſolki; Guntu, Gippi; reunus, liista; 

ö 
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w.) pimitys; b. royal, biabemi; 
fuw.) kuninkaallinen arwo. 
Bandelette, f. vihmanen; pieni kais⸗ 

tale 1. liista. 
Bander, v. a. fitoa, lääriä; jännite 

tää, pinnistää; (tuw.) wihottaa; b. 
son esprit, pinntetää päätänjä. — v. 
n. olla pinnietynyt, pullistunut, jännis 

” tetty. — So v. r. liittyä jout- 
liokſi. MUN | 

Bandereau, m. fannile, jolla foitto- 
torvi olalla fannetaan. 

Banderet, m. jouttion päällikkö. 
Banderole, d wiiri, laku, fipule, 

mimpeli; miellamyö; kimärinhihna. 
Bandière, /. merilalu; lippu; front 

de b. eturinta lippuineen; en front |t 
de b., lippuineen eturinnasfa. 

dins, m. pl. rintanojalla warus- 
tettu ulfonewa rakennus laiwan perü- 
feulasia. 

Bandit, m. roswo, ryöwäri; zmaan⸗ 
lullija. 

Bandoir, m. pingotin, jännitin. 
Bandore, f. wenäläinen fantele. 
Bandoulier, m. fisfi, liwekäs; maan 

fulfija; fonna. 
| Bandoulière, F. mielanmyö, fanna- 

tin. 
Banlieu, f. faupungin alue, alus- 

lunta. 
Banne, f. Banneau, m. prejenninfi; 

fuojatangas waunujen 1. laiwankannen 
äällä: A tien rippumaan pantu liina ; 
ur juurista punottu koppa; fyfis 

L 
ä Banner, v. a. prefenningillä peit> 
tää. 

Banneret, m. läänitysherra, joka 
afetti lipulijen omaa mäkeä fotaam; 
— adj. seigneur b., baneriherra. 

Banneton, m. Ctalajumppu. 
Bannette, f. juurista punottu foppa. 
Bannière, /. lippu, lipute, laku; 

(furo.) lahko. 
Bannir, v. a. ajaa maanpalolaifuu- 

teen, karkottaa, poistaa. — Se b., v.r. 
fuffeutua pois, erota. 

Bannissable, adj. maanpalolaifuutta 
anfaitjemwa. 

Bannissement, m. maanpafolaifuu- 
teen ajaminen. 

Banque, 7. pantti; maihtopantki ; 
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| julinen kasſa; pankklo; b. à billet, 
| Jeteliä antama pankki; jour de b., päi- 
mä, jona tebtaalaifet ſaawat palkkanja ; 
| faire la b. ajaa wekſeli- ja raha⸗ 
j afioita; monter en b., narritella, puos- 
faroiba. | 
Bangnerouto, . pantrotti, hämiö, 

wararilfo; (futv.) faire b. à gn, fa- 
nanfa fyödä; faire b. à l’honneur, 
tehdä jkin kunniaa ja rehellifyyttä louk⸗ 
taamaa. | 

Banqueroutier, iöre, s. bämiöön 
joutunut, hämerikkö. 
_Banquet, m. festi, juhlallinen ate- 

ria. 
Banqueter, v. n. lestitä, lemuja pi- 

ä ä. 
Banquette, f. penffi topatuilla tyy⸗ 

nyillä; ylenemä läytämä pitkin fatu- 
jen fimuja, trottoari: kynnys rintajuos 
jan fijäpuolella; akkunanpenkki; pen- 
ſas⸗aita. | 

Banquier, m. panfiri, wekſelikaup⸗ 
pias; pelipankin pttäjä. 

Banquise, f. jäätanner pohjoisjää- 
meresfä. | 

Bans, m. pi. koiran maluufija. : 
Banse, f. ilo nelilulmainen falufoppa. 
Baobab, m. (faëw.) eräs puunlaji 

Afrikasfa, fuurin maailmasja (adan- 
sonia). 

Baptême, (p ei äänny täejä ja ſeurr.) 
m. laste, ristiminen; (huv.) wihlimys, 
pyditys. NN 

Baptiser, v. a. fastaa, ristiä, antaa 
nimi; pyhittää. 

Baptismal, ale, adj. tasteejen fuu- 
luwa; tastes. 

Baptistaire, adj. registre b. faste- 
firja, vistintälirja; extrait b., faste. 
todistus, ristintätodistus. 

Baptiste, m. tastaja; Jean B., %o- 
hannes kastaja. 

Baptistöre, m. pyhä paikka misä 
lastetaan. 

Baquet, m. feblo, 
amme; lama misjä fai 
faswatetaan. 

Baqueter, v. a. ajaa ulos weſi (wen⸗ 
heestä 1. m.). 

Baquetures, {: L. wiini, joka tyn- 
nyriä tyhjennettäesjä tippuu tapin alla 
fetfomaan ammeefen. 

pönttö; bubto- 
enlaifia taimia 
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Baer, 1. Bard. 
Barodine, f. faëfu-oja. 
Baragouin, Baragouinage, m. fela- 

fotfu, fianfatja. 
: Baragouiner, v. a. felajotkua! pu- 
ua. 
Baragouineur, onse, s. jekajotkun 

que f. parafti, ntaafojin, fot , J paralli, maakojun, fota- 
miesfoju; markkinakoju; Hökkeli. 

se Baraquer, v. r. rakentaa maa- 
fojuja, afettua maafojuibin. 
Barat, m. Baratorie, f. laiturin]. 

latwamäen petos laimanaifäntää 1. wa⸗ 
tuntukjen antajia fobtaan. 

Baratte, f. woilirnu. 
Baratter, v. a. firuuta woita. 
Barbacane, /. ampumareilä; etu- 

warnstukſet; reikä muurisja wedenjoh⸗ 
tamista warten. 
— Barbar, m. raala 1]. julma ihminen, 
julmuri; raafalais-ibminen. 

Barbare, adj. raala, julma, hirmui- 
nen. 

Barbarement, m. julmasti, hirmui- 
festi, jäälimättä. 

Barbaresque, adj. ja s. Berberiasta 
fotoifin olewa. 

Barbarie, f. raafuus, raalalaifuus ; 
julmuus; fimistymättömyys. 

Barbariser, v. m. fielen fääntöjä 
foufata, huonosti, mwirheellifesti Juhua 
tieltä. — v. a. raafalaifetfi tehdä. 

Barbarisme, m. fieliwirhe. 
Barbe, f. parta; fuonofarwat: alana, 

008; letffaamattoman paperi⸗arkin fyr- 
jät; bome, fanaffa; awaimen lehti; 
b. de coque, fufon Éellat; b. de bouc, 
abbelauba; b. de chèvre, angerwo; 
b. de moine, fierrebeiuü:; b. de re- 
nard, draganti⸗penſas; se faire la b., 
ajaa partanfa; faire la b. à gn, ajaa 
jät — parta: (fuw.) läkjyttää, torua 
jfuta; rire dans sa b., falaa nauraa; 
jeune b. maîtofuu. — Barbes, pi. 
mätä, häämi (koukusja, nnolesfa); rip- 
fit, pitfit mwaimomäen pääkoristulfisja ; 
rusto-nimuljet (muutamiefa kalanla⸗ 
jiefa); fiustat walasfalan leumasfa, jos» 
ta falanluuta fiskotaan, malastalan 
parta; utularma kynän fyrjäsjä; pie 
tt. 
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Barbe,' m. ja adj. Berberian hewo⸗ 
nen. 

Barbeau, m. eräs falan laji (cypri- 
nus barbus); (lasw.) ruiskukka, Unie 
kauno (oontaurea); bleu b., eräs waa⸗ 
[ean fininen märi. 

Barbelé, 6e, adj. ofailla, häämillä 
mwarustettu. . 

Barberie, f. parranajo-taito; par- 
ransajaminen. 

Barbet, ette, s. ja adj. willakoira. 
Barbette, f. matala walli 1. rinta- 

fuoja, jonka ylitje jopii ampua; nun- 
nan huntu, eflliina joka peittää rinnan 
ja watſan. 

Barbeyer, v. n. (laim.) fiepebtiä, 
elää [putjeista). 

Barbichon, m. wähänen millakoira. 
Barbier, m. parran-ajaja. 
Barbifler, v. a. ajaa jfun parta. 
Barbillon, m. wähänen walaskala; 

kalan parta; eräs hylkeen laji; fontun 
mätä. 

Barbon, m. uflo, barmaaparta. 
Barbonnage, m. uffomatfuus, mä» 

reys. 
arbote, f. made. 

Barboter, v. n. pulifoiba ranta- 
mudasſa [wefilinnuista]; rypöä; mu- 
tista. 

Barboteur, m. antta. 
Barboteuse, f. portto; parittaja. 
Barbotine, f. matopulweri; pors- 

liini⸗kitti. 
Barbouillage, m. huono, tubrittu 

maalaus 1. kirjotus; ſutans, kyhahs; 
tuhriminen; fopotus, epäjelmä puhe. 

bouiller, v. a. tabrata, tuhria, 
fntia; Huonosti kirjottaa; mutista, 
fopottaa. 

Barbouilleur, m. futija, tahraaja, 
poropeufalo, huono kirjailija; fopot- 
taja. 

Barboute, f. ronrufoferi. 
Barbu, ue, adj. partainen; alandilla 

warustettu; enfance b-e, manbuuben 
beiffous. 

Barbue, f. eräs fampelafalan laji; 
tstulas, taimi. 

Barbuguet, m. vobtuma buulié{a. 
Barcarolle, f. italialainen fouto- 

Taulu; italialainen tansfi. 
Barcasse, f. mähänen alus. 
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Barcelonnette, /. foppa; pient lap⸗ 
fenjünty. | 

Bard, m. purilaat, paaret. 
Bardane, f. taliainen. 
Barde, f. hewoshaarniska; filaman 

liusta. 
Barde, m. bardi, muinois⸗kelttiläinen 

runoilija; lyyrillinen runoilija. 
Bardeau, m. fattopaanu, fattopüre. 
Bardelle, f. tyynyjatula. 
Barder, v. a. warustaa bewonen 

haarnistala; panna lannettamat puris 
aille; filawoittaa. NUI 
Bardeur, m. purilailla kantaja, fi- 

wentantaja. | 
Bardis, m. (laimw.) maaterpuuri, par- 

raslaudat laiwoisfa; laipiot, plankuista 
tehdyt mälifeinät, jotka toifistanja erot⸗ 
tamat eri ofia laimasja. 

Bardit (t ääntyy), m. muinots-leltti- 
[äinen fotalaulu. 

Bardot, m. nuori muulisaafi; wail⸗ 
linainen firjakappale; waillinainen ta- 
waram ttu kaikkien Päskyläinen, jonka 

i päälle kaikki tehtämät lasketaan; pillka- 
puu. 

Barège, m. baregi, hieno willafan- 
gas. 

Barème, m. laskumalli, faifenlaifia 
walmiita laskuja fijältämä kirja. 

Barer, v. a. hairahtua otukjen jäljiltä. 
Baret, m. norjun 1. farwifuonon 

karjunta. 
Bareter, v. n. farjua [norfusta]. 
Barge, f. Geinäruko; wähänen bal: 

toläjä; litteäpohjainen alus yhdellä pur- 
jeella; lurppa (scolopaz). 

Bargui , m. mitlasteleminen, 
hankkiminen, tahden mwaiheella ofemis 
nen. 

Barguigner, v. n. witfastella, His 
taasti hankkia, olla kahdella päällä; tin- 
i 
Barguigneur, euse, s. epärö, epäi- 

lemä, neroton ihminen; tintkijä. 
a, m. itä-intialainen filkkilanka. 

Baril (1 ei äänny), m. puoli-anfturi; 
aami, tynnyri. 

Age, m. wiinin laskeminen pul- 
loibin J. anklureihin. 

arillet. m. wähänen ankkuri, nas: 
faffa, pullaïfa; tynnyrin muotoinen ra- 
fia; lokero korwan rumpufalwon tas 
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kana; ieterin kotelo (kelloja); pump 
pukannu, sämpäri (pumpuisja). 

Bariolage, m. firjama märien ſeko⸗ 
tus. 

Barioler, v. a. maalata ylön kirja⸗ 
milla wäreillä. 

Bariquant, m. wähäinen tynnyri, 
ankkuri. , 

Barique, f. Barrique. 
Bariton, {. Baryton. 

Barlong, gue, adj. foifeastt ja far- 
faasti nelikulmainen, wino, ſuipulli⸗ 
nen. 
sqpernsbite, m. erään munlkkilunnan 
jäjen. 

Barnache, f. taulushandi (anas ber- 
nicla). 

Baromètre, m. barometeri, ilmapun⸗ 
tari. 

Baron, nne, s. twapaberra, wapaher⸗ 
ratar. 

Baronnage, m. mwapaherrallinen ars 
wo, wapaberraifuus. 

Baronnet, m. baronneti, englanti- 
fainen armonimti. 

Baronnie, f. wapaberrallinen alue 1. 
tila, howi. 

Baroque, adj. joka ei ole täydelli 
festi pyöreä [Gelmistä]; epäjääntöinen, 
farjas, wino; (lum.) fummallinen, 
luonnoton, juunnaton. 

Barosanème, m. ilma-aalto. 

Barque, /. parfla, wähänen alus, 
Iuuppi, purii. 

Barquerolle, f. wähänen partka, 
wenhe. 
_Barquette, f. tvengeen muotoinen 

piiralla; {. Barguerolle. 
Ba 6, m. falpaus, aitaus (tekeillä 

oleman tien 1. fabun ojalla); [tas 1. 
tierahat, joita falpauspuun luona mat 
fetaan; eräs laji langasta. 

Barrager, m. jofa lantaa ties L fif- 
tarahoja. 
Barre, /. Canfi, tanko; falpa, telfi; 

piena, poikkipuu; piirihäkki, wäli-aita; 
wiipotin, fiepotin painimesfa; käfipuu; 
leweä hihna mictanfanuattimeffi; [al 
pauspuu; wiiwa fanojen alla tüfitirios 
tukjesfa; tahtimiima nuottikirjotukjesja ; 
(merimo.) luoto, kari; — b-s, pl. eräs 
eiffi; jouer aux b., olla haukkaſilla; fe 
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ofa bewofen leukalumsta, josja fe pitää 
fnolaimet. 
Barreau, m. nelifuimainen tanto 1. 

Lanti, piena puusta ]. raudasta; ris. 
tilkokanki; falpa; (kirjap.) paininkanfi; 
afian-ajajan istuntopailkla otlensfalis{a; 
afian-ajajan ammatti; afian-ajajan fää- 
ty: b-x magnétiques, magnetillijet te 
rästanget. 

Barrer, v. a. faliwata, teljetä, ful- 
lea, tukkia; wahwistaa poikkipienallaj; 
pobfiä pois fanoja täfilirjotukjesta; b. 
des articles sur son livre, tirja8ja 
fuitata maljettuja faatamia; b. une 
obli ation, tehdä wellafiria mitättö- 

Barrette, f. wähäinen litteä lakki; 
farbinalin battu. 
> Barreur, m. metjämuohen ajoon har⸗ 
jotettu foira. 

Barricade, f. falpaus, tulkiminen; 
barrikadi, kailenlaifista käſille tukeista 
taluista tehty falpaus, warnstelma; 
witjoilla falpaaminen. 

Barricader, v. a. ſalwata, fuffea, 
tukkia. — Se b., v. r. falpaukfilla wal- 
littaa afemanja. 

Barrière, f. ristitkoportti, jalpaus- 
puu j. m. ſ. jolla estetään pääjö hki; 
tullijalpa, tulli; turnaus-aitaus; luon- 
nollinen raja, futen joli, wuorifelänne 
j. 1. €.; este, fullu; poliifien wahtipaike 
fa Parrfisja. 

Barrique, f. aami, tynnuri. 
> Barris, m. eräs apinan laji (metfä- 
thminen). 

Barruro, L oiffipuu luutusfa (kans 
telentapatfesja voitto oneesfa). 

Barse, /. fiinalainen teerafia. 
Bartavelle, f. punainen peltolana 

(perdix rufa). | | 
Baryte, f. (tem.) Daryti, baryti⸗ 

maa. 
n, m. ja adj. ääni, jola on 

baëfon ja tenorin mälillä; eräs basfos 
wiuln. 

basse, adj. matala, alhainen; 
alinen, alis; Hiljainen; Halpa, huono, 
alhainen; kehno, ilkeä, iletön, halwek⸗ 
fittawa ,hyljättävvä; basse mer, fuobe- 
wefi; vue basse, lyhytmäköifyys; b. 
étage, alilerro8; le bas-ventre, watia, 
maba; le à. Rhin, alisReini; les Pays- 

Base 

Bas, Alankomaat; parler d’un ton b., 
puhua hiljaiſella äänellä; le b. Em- 
pire, romalainen waltalunta rappio- 
aitananja; en b. âge, Heikolla ijällä; 
basse justice, ali-oifen8; b-es cartes, 
lantut (tortisja); une âme basse, il» 
tei, kehno mies. 

Bas, m. jnfin alipuoli; au b. de la 
montagne, wuoren juurella; les hauts 
et les b. d’un vaisseau, laiman es 
ben päällä ja meben alla olemwat ofat; 
ſukka; matalat fäveleet. 

Bas, adv. alhaalla, alas, hiljaa; 
plus b, alempana, hiljemmin; être 
chapeau b., Battu Tädesjä; mettre b. 
les armes, la&fea afeet, [luopua afeista ; 
mettre b., poilia; du haut en b. yl⸗ 
Er ala8 faalfa, fiireestä fantapäü- 
än; parler b., puhua biljaa; à b., 

alas; à b. à b.! istulaat!; mettre à 
b., purkaa; (une fabrique) laffauttaa 
tyôntelo; à b. le traître, alas, hullu- 
toon fatwaltaja; en b., alhaalla, alas; 
Wen b. alhaalta, alipäästä; par b., 
alhaalla, alla; altapäin; par en b., 
alaspäin, alhaaltapäin; 1ä b. tuolla 
alhaalla; ici b., täällä alhaalla. 

asalte, f. bafalti. | 
Basaltique, adj. bafaltia fijältämä, 

bafaltinen. * | | 
Basane, [ firjanniteilji walmistettu 

lammasnabta. 
Bas-bord, m. f. Bäbord. 

Basonle, f. tipu, wiipotin; ſalpaus⸗ 
puu, laskuſalpa; kiikku⸗ hyppylauta; 
lasku⸗owi, luukku; wentiili ; wipulauta; 
olin, polfunen; mipotin wipufillasfa ; 
a b. d’un puits, faimon miella; la 
b. d'une souricière, wipulauta que 
renpyydykkesjä; jouer à la b., Liikkua 
tukin laudanpääsfänfä; faire la b., 
wiippua; mouvement de b., ylbs alas 
liittuminen. NOU 

Bas-dessus, m. toinen bisfanti, alti.. 

Base, f. pohja, perä, perus, perusta 
jalka, alku-aine, pää-aine; (fum.) pe 
ruste, peri-ajatus, pohja, kanta j (geom.) 
ajema; (tem.) emäs; la b. d'une co- 
lonne, pilarin jaffa. 

Basement, m. perustus, perus. 
Baser, v. a. perustaa. — Se D. v. 

r. perustua. 
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Bas-fond, m. lnoto; alanko; noro- 
maa, rümemaa. 

Basilaire, adj. (anat.) jofa on pe 
rustukjena, tahi nojaa perustukjeen; 
vertèbre b., wiimeinen felkäjolma (jos 
la on ikäänkuin toifen perustuljena). 

Basilio, m. (ta8w.) bafilifa-vrtti 
(ocymum) ; bafiliski; b. sauvage, wuo- 
vieminttu (clinopodium), | 

Basilicon 1. Basilicum, m. bafilila- 
woide. 

Basilique, f. tuomiotirtto, fatebrafi ; 
(anat.) malja» ja pernafuont; — b-s, 
f. pl. greefalaisten feifarien Bafilton ja 
Leon afetuskokouljet. 

Basin, m. evüs pumpulifantaan laji. 
Basque, f. waatteen liewe. 
Basque, m. Biskajalainen, Bastilai- 

nen; tambour de b., eräs rummun 
laji, josja on pienet fulfufet. 

Bas-relief, m. basreliefi, puolelfi 
ulkonema weistokuwaus. 

, m. pelilanin laji. 
Basse, f. basjo, basjolaulaja; b. 

double, fontraba8fo; b. de viole, bas- 
fowiulu; b. de violon, mioloncelli; b. 
continue, generalibasfo. 

Bas-contre, f. matalin basfo. 
N a5s0-00UF, F. Carjapiha, takapiha, 
arha. 
. Basse-lioe, Basse-lisse, f. puolifilt- 

fifet 1. swillaijet kumallijet tapetit. . 
Basse-licier, Basse-lissier, m. ta- 

petien tekijä (t. Basse-lice). 
Bassement, adv. ilfeästi, halwasti, 

afbaifesti, hüwyttömästi. 
Basse-pâte, f. pohjatailina piiras 

koisſa. 
Basses, f. pl. matalat paifat, luo⸗ 

ot. 
Bassesse, f. alhaifuus, halpuus, il: 

les, funnottomuus. 
Basses-voiles, PA pl. alipurjeet. 
Basset, m. taffifotra, mäyräkoira. 
Basse-taille, f. barytoni, basſote⸗ 

nori. 
Basse-terre, f. ranta, jola on pas 

fabituulilta —32— 1 pa 
pere 01e J. eräs onnen (bafarti) 

i. 
Bassier, m. bietafärtfä joesſa. 

. Bassin, m. astia, amme, malja, vati; 
b. à laver les mains, pefimwati; b. 
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do garderobe, tarme-astia; aller au 
b., Päydä tarpeillaan; maakanuppi; we 
[ifäiliö, allas, luko; laimatotka; fata- 
man fijäjopulla; muorilla ympürbitty 
alanto; (auat.) lantio. 

Bassine, /. awara ja fywä amme, 
jota femistat, aptefarit, fokerileipojat 
j. m. €: käyttämät; (lirjap.) lostutus- 
amme. 

Bassiner, v. a. medellä bautoa, huh⸗ 
toa; lämmittää muode lämmitys⸗as⸗ 
tialla. 

Bassinet, m. mwänlpannu, fantti; 
munuaislantio; (tasw.) leiniffü (ra- 
nunoulus bulbosus). 
E Bassinoire, f. muoteen lämmittyö-a8= 

a. 
Basson, m. basfonli, fagotti; fagotin 

pubaltaija. 
astant, nte, adj. pütewit; fufene. 

wä jbfin. 
Baste, m. risti-äsfjän nimitys mos 

niaisfa peleisfä. 
Baste, /. maito-astia, feblo; fuuri 

foppa, jota ripustetaan juhdan fatufaan; 
astia, jota miinirypäleiden korjuusſa 
täytetään. 
ani int. tullin! ylläkk! kyllä⸗ 
ai! 
Bastide, f. humila (etelä-Ranstasfa). 
Bastille, /. Bastilji, wanha linna 

Parifisja, häwitetty w. 1789. 
, Hastingage, m. (laim.) bastingee 

rinfi. 
Bastingue, f. flanfimatrasfit, joita 

käytetään laiwan fuojelemifekji wihols 
listen Lluulilta. 

se Bastinguer, v. r. marustaida 
ſtanſimatrasſeilla. 

Bastion, m. bastioni, linnotus. 
Bastionné, 66, adj. bastioneilla lin» 

notettu. 
Bastonnable, adj. felfäjaunan an: 

fainnut. 
Bastonnade, f. fepitys, kepinlyömä, 

Gofu, feffäfauna. 
Bas-ventre, ł. Bas. 
Bastringue, f. troumitanefi; (kuw.) 

teubina, hälinä. 
Bat (t ääntyy), m. falanpyreté. 
Bât, m. füflifatula. 
Bataclan, m. fäly, rosfa. 
Bâtage, m. wero tuormajuhdista. 
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Batail, m. fieli (fellosfa). | 
Bataïlle, /. taistelu, tappelu; fota-, 

rinta; taistelua tumailema maalaus; | 
eräs forttipeli; b. rangée, järjestetty ; 
taistelu; en b. fotarinnasfa; champ | 
de b., taistelutanner; cheval de b., 
fotahemonern. 

Batailler, v. n. anfarasti riidellä, 
kiistellä, torailla. 
E tailleur, m. tappelija, puuklojunt- 
ari. 

Batarde do, —X b 6, 6. räla astardi f etañifi 5. p pit, , 

a as ad. äpärä, Fans 
Wales; fekafiitetty; lettre b-e, (kirjap. 
teskikokoifet tirjaimet. Eiriap 

Bätardean, m. fuffulaitos, paalu⸗ 
fuite; paalusaita; (laim.) parraslaus 
a 
Bâtardière, f. ympättyjen] puuwe⸗ 

fain taimisto. 
Bätardis 0, f. äpärä, awioton fynty- 

perä. 
Batate, Patate, f. peruna. 
Bâté, adj. âne b., fatuloittu aafi; 

Cu.) aita tofwana. 
Bateau, m. wenhe, alus, parkka; 

wounuin foppa; b. à vapeur, höyry- 
laiwa; b.-böte, eläinkuletusta warten 
tehty wenhe; b.-maire, wenhe fuolan 
Tuljetnsta warten; b.-porte, fulkuportti; 
b. délesteur, lastiparkka; (laiw.) b. de 
loch, pinnafompasft, lokilauta. 
Batolage, m. wenheellä fuliettami: 

nen; pa a fiitä; filmänkääntäminen. 
Batolée, f. wenbeellinen, wenhelasti ; 

(tumw.) wäftjoutto. - 
er, v. a. kuljettaa menheellä; 

— v. m. tehdä filmänkääntäjän kujeita. 
Batelot, m. wähänen menhe, ruuhi. 
Bateleur, onse, e. filmäntkääntäjä, 

fomeljautti. 
Batelier, ère, s. wenheellä kuljettaja, 

foutaja. 
Batôme, 1. Baptême. 

N Bäter, v. a. fälkijatulalla marus- 
aa. 

Bäti, m. (raf.) birfien raamipuiden 
Yhteenliittäminen ; kurominen, kurfinta. 

Bâtier, m. fälkijatulan tekijä. 
N patifolago, m. leikki, peuhans (las⸗ 
en). 

Batt 

A Batifoler, v. n. leikkiä, penhata ſlap⸗ 
sta). 
Bltiment, m. valennus, bnouens; 

laiwa, alus. 
Bâtir, v. a. rafentaa; furota, furfia, 

liittää; bien bâti, foreamwartinen, forea- 
wartaloinen. 
rena inae, F. muuraustyö rafennul- 

a. 
Bätisseur, m. valentaja, ralennnés 

fiihloinen; kehno rakennusmestari. 
Batiste, f. erittäin bieno liinakan- 

gas. 
Bâton, m. fauwa, feppi, fanfi; pas 

lifla, puiffo; tour de b. ſiwutuloja 
wirasſa; sauter le b., mastenmielifesti 
tehdä; tirer au court b. avec an, 
Toettaa jkulle wertoja wetüä; blanc b., 
ferjäläisfauma; b. de commendement, 
fomentofauma; b. de cire d'Espagne, 
laffapniffo; b. de Jacob, astemitta, 
jolla määrätään tähtien forfeus; à b-s 
rompus, ajoittain, fuurottain. 

tonnée, /. (D b. d’eau, ker⸗ 
rallaan pumpusta noujewa wefi. 

Bätonner, v. a. fuomia, bofua; pyh⸗ 
tiä pois (lirjotusta); b. des serviet- 
tes, fermiettiä taitella (muodostella). 

Bätonnet, m. molemmista päistä 
terotettu ſauwanen erästä lapfenleikkiä 
warten; eräs lapfenleilki. 

Bätonnier, m. "veljeskunnan, ams 
mattilunnan efimies (jonka Inona fun: 
nan ſauwa talletetaan); aftanajaja-lun:s 
nan efimies. 

Batrachite (ch —= f), m. (liwif.) 
ufonnuofi. 

Batrachus, m. (fir.) ajettunut fielt 
(apte). | MUUT 

attage, m. pniminen, puinti, wils 
jantappo; viihisaika, puimas-aila. 

attant, m. tieli (tellosja); puolts 
omi, omenpnolisko; faibepuu, luda; 
owihala ; portinkolkutin; otti (myls 
(9615). 

ttant, nte, adj. Iyömä; métier 
b., fangaspuut fun niisjä kudotaan; 
orte-b-te, omi, joka itjestään menee 
linni; pluie b-te, ranflafabe; tout b. 

neuf, ibfa uufi; mener b., farfottaa 
ja ajaa takaa; (kuw.) yhä woittaa; ai- 
wan fnfistaa. | 

Batte, f. taputin, tapuin, lurikka; 
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nuija, petkel; arlekinin puumieffa; b.: 
à beurre, firnun mänttä. 

Batte-mare, jf. rantapäästy. 
._Battement, n. lyöminen, taputtami- 

de main, b. de, nen, fylliminen: b. 
coeur: batteraus (tansfisja); laffois- 
liritys (mufikisfa). | 

Batte-queue, j. wüstärütfi. 
Batterie, f. tappelus, ruosfiminen; 

patteri; rummunlyönti; pysjyn hana; 
yönti foittofoneen fämeleille; fibbin 
pohja; malmien murentaminen; ma- 
nuttaminen; mwanutuslaitos (hattujen); 
tuparifepän paja; juntta; b. de cui- 
sine, fyôtfifapineet. 

Batteur, euse, s. Iyöjä, jofa Vers! 
naasti (yö; b. de gens, tappelija, puuts 
fojunfkari; b-s, metfästäjien ajomiehet; 
b. en grange, riihenpuila; b. de pavé, 
latufuffuri; b. 
ratjastaja; (kuw.) yhä kulusſa olema. 

Battiture, /. raudanfarsta, waſaran⸗ 
takeet. | 

Battoire, m. waura, riuja, warsta; 
maila; tapnin, lurtkka. 

Battologie, f. faman puheen alitui- 
nen kertominen; tyhjä jaavitus. . 

Battre, v. a. [nödä, fuomia, piestä, 
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’estrade, wakoawa 

Bavo 

raimattu tie; yeux b-s, raueuneet fil- 
mät 

Battue, 7. pebon-ajo; ajometjästys. 
Batture, /. tultaus, jonfa pohja teh⸗ 

bään bunajasta, liimamedestä ja ett- 
fasta; — b-s, pl. luodot, fantajärkät, 

Bau, m. laiman anfaat. 
Baubi, m. fetun, jänikſen 1. metfä- 

fijan-ajoon harjotettu koira. 
Baud, m. farwaan ajoon fäytetty 

winttifoira. 
Baudot, m. aafi; fahapuklli; (kuw.) 

tolmana. 
Baudir, v. a. ujuttaa, härjyttää foi- 

rat ajoon. 
Baudrier, m. olfafannite. 
Baudruche, f. falwo eläimen fuo- 

lista, hieno pergamenti; fullantafojan 
lefmu; Kaleman miella (tähtifikerö). 

Baufrer, f. Bäfrer. 
Bauge, f. metfäfijän tyysfija; lätäkkö, 

josfa je ryömii; eräs laji farlalau- 
gasta; vuumenilla felotettu ſawi rap- 
pausta mwarten. — à b., adv. yllin tyl- 
in. 

Baugue, Bauque, f. ifo-ajofas, ute- 
ren⸗ajokas (sostera). 
Baume, f. baljami, woide; (kuw.) 

hofua; woittaa, ajaa pakoon; yhteen⸗ hoima, liemitys. 
taloa; furmoa, furwaista; taputtaa; 
puida; firnua, wispata; (fotat.) ams 
ua; rummun lyönnillä antaa merkki; 
. les cartes, fetottaa fortit; b. la 

Diane, aamurumpua fyôbü; b. en 
brêche, ampua muuri hajalle; b. la 
campagne, pitkin fuleffia, fieppna; 
(tum.) lemeästi jaaritella; olla afiasfa 
pyfyntättä, Ghourailla [fairaasta]; b. 
Vair, tuulta piestä; b. des pieux, 
paaluja juntata; b. la lessive, tapnt- 
taa pefomaatteet; b. du beurre, tir: 

Baumier,' m. baljamipuu (amyris). 
Bauque, f. Baugue. — 
Banguin, m. (afipuhaltajan puhallus- 

pilli. 
Baux, pi. (anasta Bail, =— 
Bav rde, s. ja adj. jaaritteltja, 

fielemü. 
Bavardage, m. jaaritus, lörpötys, 

forutus. 
Bavarder, v. n. jaaritella, Iörpöttää, 

{orutella. 
Bavarderie, Bavardise, /. lörpö- 

nuta; il y a longtemps qu'il bat le : ty 
fer, hän on manha mieflailija; (me- 
rio.) krysſätä, luukkailla. — v. n. ta- 
uttaa; tykyttää, lekkua; le coeur lui 
at, fydämmenfä tykyttää; battre des 

mains, taputtaa täfiä; le tambour bat, 
rummutetaan; b. la retraite, rummut- 
taa paluumatlaan; le fer du cheval 

Bavaroise, f. fiirapilla felotettu tee» 
wefi. 

ave, f. luola; näljä nälinkengän 
ffätlä. 

Baver, v. n. nofaista. 
Bavette, f. fuolaliina. 
Bavonse, f. eloska, fivinuttinen 

bat, Gemofen tenkä belfluu. — Se b., | (blennius). 
v. r. tapella, mieffailla. 

Battu, ue, adj. lyöty, taottu, ſur⸗ 
wottu; fer b., rautapelli; chemin b., 

Baveux, euse, adj. fuolainen, finai- 
nen; omelette baveuse, höllä faatfn. 

Bavoche, !. Bavochure. 
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Bavocher, v. n. tnbraifesti fuwata | b. garçon, olettepa aika mweitikka; cou- 
]. piirtää, painaa. 

vochure, [ 
paino; epäjehmä piirustus; huonosti 
painettu maslipitrros. 

Bavois, m. weronlasfu-liria; wero⸗ 
hinnan määräys. 

Bavolet, m. eräs talonpoilais-tyttö- 
jen päähine. 

Bavure, /. walausmallin jättämä 
jälli walettuun lappaleefen. 
Bayadöre, f. Baladère. 
Bayer, v. n. ammottaa, töllistää; b. 

aux corneilles, fatfoa töllistellä: b. 
après gc., harrastaa jlin. 
Bayeur, ouse, s. töllistelijä. 
Bayonnette, [. Baionnette. 
Bayoque, f. Balogue. 

, m. bleinen fauppapailla itä- 
maisfa; rakennus, josja on juuri jouk 
to kauppapuotia, fauppapuobdisto, ba- 
ari. 
Bdellium (um = 0011), m. erään 

puun pibla Arabtasfa. 
Béant, nte, adj. ammotellen, ammols 

aan, awouainen; le lion vient la 
gueule b-e, jalopenra tulee juu am 
mollaan; un gouffre b. atvonainen 
horna. 

Böat, ate, s. ja adj. ullokullattu, 
telopyhä. 

Böatiflcation, f. toimitus fatolifesfa 
tirkosfa, jonka lautta mainaja juliste» | ta 
taan autuaiden jouffoon fiirretuffi. 

tider, v. a. autuaaffi julistaa. 
Béatifique, adj. autuuttama, autu- 

aaffi tekemä. 
Béatilles, /. pl failenlaifia maku⸗ 

paloja piiraloisja, liemisjä, j. m. €; 
pienet nunnain füfiteoffet. 

Böatitude, /. autuus. 
Beau, Bel, Belle, adj. faunis, forea, 

foma; oimallinen; meffoineu, edullinen ; 
myötäinen, mutawa; le b. sexe, fau: 
mé fulupuoli; b. parleur, oiwallinen 
puhuja; faire b. feu, wirittää fuuri 
walfea; un b. mangeur, aifa fyöjä; 
avoir les armes be es, läyttää afei- 
tanja bbwin; un bel esprit, fauno- 

ft; le b. monde, fimwistyneet 1. ylhäis 
et (fääbyt); une belle place, edulli 
ren wirka; ane belle occasion, mu- 
tama tilaijuus; (iwalla) vous voilà 

tubrainen, tahrattu | all 
cher à la belle étoile, maata taimas- 

a. 
Beau, (bel), belle, s. ihanuus, ihana; 

beau, teilkkari, teilari; une belle, tau, 
nolainen, ihana nainen; il fait b. ilma 
on faunis; il fait b. marcher, käymi⸗ 
nen telee hymää; vous avez b. me 
rier, waikka fuinfa pnytäifitte; il à 
. faire, mailla hän mitä tekifi. 
Beau, adv. fauniisti, bbwin: bien 

et beau, bel et beau, fuorasti, fur- 
failematta; de plus belle, uubestaan, 
hartaammin, fabta bullummin; tout 
b., maltas, hiljaa; en b.; voir gc. 
en b., katſoa afiat edullifimmalta fan- 
nalta. 

Beaucoup, adv. paljon; b. d'argent, 
paljon rahaa; de b., fangen, fuuresja 
määräsfä; il s’en faut de b., fangen 
paljon puuttuu. 

Beau-flls, m. poikapuoli; wäwy. 
Beau-frère, m. welipuolt; lanto. 
Beau-père, m. tfäpuoli; appi. 
Beaupré, m. fotfapuu, keularaaka. 
Beau-revoir, m. (metfäst.) il fait 

b., on helppo huomata otukjen jäljet 
maaëfa; foitran ponnisteleminen fab- 
leista päästäkjenfä, fun mainuu otusta. 

Beau-semblant, m. teeskenteleminen ; 
wielastelija. 

Beauté, f. fauneus, ihanuus; kauno⸗ 
r. 
Bec, m. nofla, noulla; piippu, torwi, 

kärki; niemeke, kärki; coup de b., pis⸗ 
tojana; avoir le b. bien affilé, olla 
lielemä, hymällä puheenlahjalla 1. fup- 
ltifila marustettu; faire le petit b, 
njostella, olla fuorasti ulos puhumatta ; 
être pris par le b. tafeltua omiin 
fanoibinfa; blanc b. (c ei äänny), felta- 
nolla. 

Böcabunga, m. ojatäbble (veronica 
beccabunga). 

Bec-à-cuiller, m. fufiffabanbt. 
, Bec-ä-faucon, m. erää filpifonnan 
aji. | 
Bécasse, /. furppa, rantafipi (soo- 

) 18). 

Bécasseau, m. furpanpoifanen. 
Bécassine, f. taimaanmuohi, festi. 

lurppa (scolopaz gallinago). 
Beceard, m. naaraslobt. 
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Bec-d'Âne, m. purafin. 
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6, m. keltanokka; ymmärtä- 
Bec-de-corbin, monenlaijet korpin⸗ mätön nuorukainen. 

nofan muotoifet teräskalut; Pepinfas 
ara. 
Bec-de-grue, m. (kasw.) furjennoffa 

(geranium). 
Bec-de-lièvre, m. ristifuu, ristis 

huuli. 
_Bocfigue, m. mästäräkin fuluinen 

lintu /sylvia foedula). 
Béchamel, sn. eräs liemen laji. 
Bêche, /. Tapio; eräs hyönteinen. 
Bêchée, f. lapiollinen. 
Böcher, v. a. Tapiolla faiwaa. 
Böohet, m. fakfikyttyräinen fameli. 
Béchique, s. ja adj. rintatautia pa- 

rantama, slüüte. 
Becquée, u6e, f. nokallinen; don- 

ner la b., enoffia nofallania [linnusta]. 
Becqueter, Béqueter, v. a. toftia 

noutalla, nollia. — Se b. v. r. tois 
nen toiétanfa toffia, hymäillä (kuten 
tyyhkyjet) 

Bécune, f. juuri merihauki. 
Bedaine, /. raswamaha, pönlämaha. 

v. n. k. Bayer. 
Be-fa-si, b fämel mufitisfa. 
Beffroi, m. wartijatorni, josja on 

hätäkello; bütätello; (muin.) nelipyô- 
räinen fotafone. 

Bégayement, Bégaiement, m. ſam⸗ 
maltaminen, äntutys. 

Bégue, s. ja adj. (ammaltama; fam- 
maltaja. 

Bégeule, f. ja adj. toreilema 1. tees- 
kentelewã tyttö, bemputta. 

Béguin, m. lapſen nätty 1. fäpjä. 
Béguinage, m. Beguiniluostari. 
Béguine, f. uininunna (Alanko⸗ 

maista); ulkokullattu, tekopyhä nai- 
nen 
Beige, f. ja adj. märjäämättömät 

willat; drap de b., wärjäämättömistä 
willoista tehty werfa; serge b. 1. bei- 
ge, jarfi fenkaltaifista willoista. 

-Beignet, m. taftonen; b. de pomme, 
omenatlallu. 

Bel, Belle, f. Beau. | 
Bélandre, /. wähäinen jo'teja füvs 

tettämä lastiparlka. 
t, nte, adj. määlimä. 

Bölement, m. määliminen. 
Bölemnite, f. belemniti; eräs tiwet⸗ 

tynyt foteloinen. 
Böler, v. m. määlit. 
Bel-esprit, 1. Beau. 

to lumitlo, kärppä (mustela Belette, f. 
vulgaris). | 

élier, m. oinas, püsfi, jäärä; muu- 
rinmurtaja. | 

Belière, f. rengas, misjä kellon kieli 
riippuu. W | 

Belièvre, f. vuuluntekijän fat. 
Belitraille, F. voistowäli, metjarte 

jouffo. | 
Belitre, m. tulkuri, weijari. 
Belitrerie, /. weijaus. 
Bella-dona, Belledone, Belle-dame, 

f. bellabonna, willikaali (atropa bella- 
donna ). 

Bellâtre, adj. fauniémainen; kau⸗ 
nis, mutta fuloa wailla. | 

Belle, £ faunotar, faunolainen. 
Belle-ä-voir, f eräs puutarhan fas- 

wi: Kiinan ruuja. N 
Belle-do-jour, m. (fasro.) eräs laji 

convolvulus tricolor taswia. 
Belle-de-nuit, /. Salappapuun tukka. 
Belle-fille, f. tytärpuoli; miniä. 
Bellegarde, /. eräs perfifan lait. 
Bellement, adv. foreaëtt, hiljaa! 
Belle-mère, f. äitipuoli, anoppi. 
Belle-soeur, /. fijarpuoli; nato; käly. 
Belligérant, ne, adj. jotaa läypä. 
Belligueux, euse, adj. jotaija. - 
Bellissime, adj. jangen kaunis; eräs 

päärynän laji; eräs tulppanikukka. 
Bollon, m. fnuri tuurna wiinipufers 

timen alla. | 
Bellone, . foban jumalatar. 
Bellot, otte, adj. fiemä, faunoinen. 
Belvédère 1. Belvöder, m. pawil⸗ 

jongi 1. ylänne, josta on faunis näky- 
ala; (kasw.) tejäkypres | 

Bémol, m. b:n faltainen merkki nuos 
tin edesfä. 

Bönarde, adj. ja f. molemmilta puo- 
[ilta awattawa luffo. 
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Bénate, f. juurifoppa [uolakeitokjisja. 
Bénédieité, m. pÜvtärufousé. 
Bénédictin, ine, s. Benediktinimuntki, 

sumuna. 
Bénédiction, f. fiunaus, wihliminen ; 

b. nuptiale, awioliittoon mihliminen. 
Bénéfice, f. Hyöty, woitto; etu-oi- 

feus, oikeus, mapaus; papillinen wir: 
fapailka, kirkkokunta; pappila; näytels 
mé jänn edukji; b. d'inventaire, perins 
ainiuowutus; il réside à son b., hän 
ainn pappilasfanja. 
Bönöfloence, f. Hymäntekemäijyys. 
Bénéficiaire, s. ja adj. héritier b., 

jola on faanut oikeuden ottaa perinnön 
haltuunſa, fitten fuin kalunkirjotue on 
pidetty, tarmitfematta weloista was: 
tata juurempaan määrään nin mihin 
perintö noufee; je jonka edukfi näytelmä 
annetaan. 

Bénéfoial, ale, adj. papillijeen wir⸗ 
fapaiffaan luuluiva. 

Bénéficier, m. fe jolla on papillinen 
toirtapailtla. 

Bénéficier, v. n. (sur ge.) hyötyä kau- 
pasta. | 

Bonêt, s. ja adj. m. tyhmä, yljin- 
fertainen; tolwana. 

Bénévole, adj. fuofiollinen, armas. 
Bénévolement, adv. fuofiollifesti. 
Bönignement, adv. ystämällijesti, 

fywäntabtoifesti. 
Bénignité, f. ystämällijyys, hymän- 

tobtotfuns, afbaifuus. 
Bénin, igne, adj. tstämällinen, hiy⸗ 

wäntabtoinen, (nopea, armas, biljat- 
nen; huolea (tauti). 

Bönir, v. a. pyhittää, mihkä; fiu- 
mata; liittää, kunmoittaa. 

Bönit, ite, part. wibitth, pyhitetty; 
eau b—e, wihtirvei pyhHämwefi. 

tier, m. wihlimeden malja. 
. Benjamin (ben = bäng), m. Ben. 
jami; (kuw.) lempilapfi. 

oin (ben — büng), m. bengoe 
(hymänhajninen pihka). 

Benne, /. {. Banne. 
Benoîte, f. (fasw.) folételufta 

(geum). 
Benzoate (ben — büng), f. benzoe- 

ensoiqne (ben == 6 ique (ben = büng), adj. ben: 
Joeta fifältämä. D ag 
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Benzoïnite (ben = bäng), m. ben- 
goebappoinen aine. 

Béquée, Béqueter, 
Becqueter. 

Béquettes, f. pl. atuimet. 
Béquillard, m. tainalofaumvoilla fü- 

welijä. 
Béquille, /. fafara, wefara (ſauwas⸗ 

ja); puutarhurin OLL mn 
uiller, v. a. pöyhiä maata hara⸗ 

walla; käydä kainalojaumoilla. 
Béquillon, m. fuifea lehti; linnuns 

nolla. 
Ber, m. tellla, jolla laiwa laskee te 

loilta. 
Berberis, m. (tasv.) fartiainen. 
Bercail, m. lammasnawetta, lam- 

magbuone; (kum.) kristillinen kirkko. 
Berce, f. wästäräkin fufninen lintu 

(motacilla); (tasw.) ulonputfi (hera- 
cleum ). 

Berceau, m. fütiyt, febto, tuutu; 
lapfuuben ikä; alku; holwattu puolis 
ympyrän muotoinen Läytäwä; lehtimaja, 
lehtomaja. 

Bercer, v. a. tuudittaa, tehdottaa; 
turhilla pubeilla mwiihdyttää 1. wiiwyt⸗ 
tää. — Se b., v. r. itjenjä wiihdyt⸗ 
tää. 

Berceuse, f. tuudittaja; kehtolaulu. 
Berche, f. wmähäinen laiwatykki. 
Börot, m. baretti; eräs patalalin 

laji; eräs maimomäen päähine. 
Bergamote, f. bergamotti; berga- 

mottiscitruuna; (en kuorista tebt ma- 
teisrafia. | 

Borgo, f. torlea, jyrkkä joenranta; 
jyrkkä parras; jyrkkä merestä noufewa 
fallio; kaita jokimenhe. 

Berger, ère, s. paimen; (luiv.) ras 
fastaja, lemmitty; l'étoile du b., ebs 
tootähti, aamutoi. | 

Bergöre, f. eräs unaismäen päähine; 
eräs nojatuoli. N 

Bergerette, /. paimentyttönen ; wiis 
nistä ja hunajasta tehty juoma. 

Bergelade, 7. feluli witkeristä ja 
faurasta. 

Bergerie, /. lammasnawetta; — b-s, 
pl. paimenrunoelmat. | | 

Bergeronnette, /. muovi, ſiewä pats 
mentyttönen; wmästärälki. 

Börichot, m. eräs warpuſen laji. 

t. Becquée, 
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Béril, m. berylli, (talliskiwi). 
Berle, f. forfanputki (sium). 
Berline, f. berlinmimannut. 
Berlingot, Brelingot, m. puolikate 

teifet berlinimaunut, 
Berloque, Breloque, rummun⸗ 

lyönti, jolla lutfutaan rualle. 
Berlue, f. Gäikäistye, huikaistus; 

(fuw.) lumous, millitys. 
Berme, f. fäytämä linnantaimannon 

ja wallin wälillä, penger wallisfa. 
Bernable, adj. jofa anfaitfee tulla 

timmantetuffi, poutotetuffi: (kuw.) pif 
fattawa, naurettawa. 

Bernacle, f. partaraallu; faulus- 
banbi. 

Bernardin, ine, s. bernabinimuuffi, 
sNUNNA. 

Berne, f. fimmanttaminen, poulot: 
teleminen; (furw.) pifffa, ima; mettre 
le pavillon en b., nostaa hätälippua. 

ernement, m. 'ponfotteleminen. 
Berner, v. a. fimmauttaa, poulottaa ; 

tata. 
Berneur, m. poutottelija; pilkkaaja. 
Bernigue, adv. mitä mielä! 
Berniguet, m. ferjülüisfaumwa; être 

au b. olla {open Gämwinnyt, joutua 
mierontielle. 

Bernou, Bournous, m. wiitta päähi- 
neineen, burnu. 

Böryl, 1. Béril. 
Besace, /. tatfipüinen puski, kerjä- 

läispusfi. 
Bosacior, m. pusfinkantaja; kerjä⸗ 

läinen. 
Besaigre, FA ADA ti (miini). 
Besaiguë, /. teräinen kirwes. 
Besete n m. rte failisja heitetyisjä 

noppalisja. 
e8i, m. päärynän laji. 

Besicles, f. pl. nauhalla pääsjä pi- 
bdettämät filmälafit. 

Besogne, f. työ, toimitus. 
Besogner, v. a. toimittaa, tehdä 

työti 
Besoignoux, euse, adj. tarwitſewai-⸗ 

nen, puutteen alainen. 
Besoin, sn. tarve, hätä, puute; avoir 

b. de, olla jlin tarpeesfa. — Au be- 
soin, ado. tarpeen ollesja, tarwittaisſa, 
hätätilasja. 

Bessiöre, 1. Baissière. 
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Besson, onne, adj. ja s. faffoimerr, 
taljoistapii. 

estiaire, m. petoja wastaan cir- 
* taistelija (Romalaisten luona). 

estial, ale, adj. eläimen tapainen, 
| petomaines, tuofoton. 

Bestialement, adv. petomaifesti, ruo⸗ 
kottomasti. 

Bestialité, f. pedolliluus, ruofotto- 
mus ; eläimiin fefaantuminen. 

Bestiasse, f. tyhmä nanta. 
Bestiaux, m. pl. tarja. 
Bestiole, f. wüäbüinen eläin. 
Böta, m. tyhmä nauta, tolmana. 
Bétail, m. farja, raawas. 
Böte, f. "Tuontotappale, nauta, eluffa, 

raawas; otus, metfän-elämä, willi⸗ela⸗ 
wä; tomppeli; b. sauvage, milliseläi 
(jota ei ole fejntetth); b. farouche, 
maileasti Lkäytettämä elämä; b. féroce, 
ky . privée, Left eläin; b-s 

cornes jarmitarja, b. de charge, 
jutta. — ‘adj. 

öte, f. erä typot pieti (pelisjä). 
Bétel, m. beteli, juuri jota Indiasja 

yleifesti. purelfitaan. 
Bötement, adv. tyhmästi. 
Bötise, f. tyhmynys. 
Bétoine, f. Betonia kaswi. 
Béton, m. cementi-ruuti, joka kiwen⸗ 

fowatfi kuimaa; juustomaito. 
Bötre, m. brafilialainen pippuri. 
Bette, f. juurilla. 
Betterave, f. punajuurilka; walko- 

juurilla. 
Bötuse, f. avoin tyunyri, josfa elä 

wiä taloja kuljetetaan; kalawati. 
Beuglement, m. mylmiminen, ams 

mominen. 
à Beugler, v. n. mylwiü, ammoa, mö⸗ 

Beurre, m. woi; b. fondu, fulatettu 
woi; b. fort, eltaantunut woi; b. de 
cacao, falao-mwoi; b. d’écrevisse, rapu» 
woi. 

Beurré, m. eräs päärynän laji. 
Beurrée, f. woileipä. 
Beurrer, v. a. lemittää moita, woi⸗ 

hin kastaa. 
Beurrier, ière, s. woifauppias. 
Beuvailler, v. n. vyyppiä, juoda. 
Bouvante, /. barjafannut faimurille, 

| jota (aimwanja Gyyrää. 
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Beveau, 1. Bivean. 

Bey, , Bek, m. Ben, turkkilai- 
nen päällittö. 

Begot, 1. Beset. 

oilensta, määrästä päästä; il y a plu- 
affaire. 

Biaiser, v. n#. olla wino, wiisto, 
larjas: käydä minoon; (kuw.) täyttää 
mutfia, werufleita, kierrellä; warowasti 
ryhtyä jokin. = 

r, m. jnonittelija. 
Biberon, m. imetysſarwi, maitoſarwi; 
juomari. 

Bible, /. raamattu, piplia. 
Bibliognosie, f. lirjojen tuntemie 

men. 
Bibliognoste, m. firjojen tuntija. 
Bibliographe, m. £. Bibliognoste. 
Bibliographie, 1. Bibliognosie. 
Bibliomane, m. tirjaltihtoinen. 
Bibliomanie, f. firjatiihto. 
Bibliophile, m. firjojen rakastaja. 
Bibliopole, m. tirjatanppias. 
Bibliothécaire, m. tirjaston hoi 

taja. 
Bibliothèque, f. firjasto; firjahuone; 

tirjahylly-kaappi; b. volante, tofous 
lentokirjoja, pieniä kirjoja. 

Biblique, adj. pipliallinen, raama- 
tuns; societé b., pipliajeura. 

Bibliste, m. jota tarkasti pyſyy raa» 
matun fanoisfa. 
Bibus (s ääntyy), m. voëla, fäly; 

raisons de b., mitättömät, kurjat (yyt. 
Biceps (ps ääntymät), m. falfipüi- 

uen lihas. 
Biche, f: naarasſarwas; makrilli⸗ſu⸗ 

luinen fala. 
Bichet, m. jymämitta (noin farpion 

werran). 
Bichon, onne, s. eräs foiran laji. 
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Biohonner, v. a. panna hiukfet kieh⸗ 
turoihin; toreilla 1. ſiroa bintfet. 

Bicolore, adj. takfimärinen. 
Bicoque, f. büftelt. 
Bicornu, ue, adj. faffifarmwinen. 
Bidet, m. wirkku, mähäinen ratju; 

tyytiraha; pefinkaappi; nojatuoli; tas- 
tupistooli. 

idon, m. astia, joka fijältää ruoka⸗ 
kunnalle yhdekſi päimälli määrätyn juo- 
man laimasja; totamiehen läklinen juos 
mapullo; läkkisastia; puubaarifta; fois 
tea fuula. 

Bief, m. 1. Biez. 
Bien, m. faiffi mikä on hymä, hyiwä, 

paras, hyöty; etu, menestys, onni; tas 
wara, marallijuus, marat, rikkaus; 
Buréfans, milpittömyys; le b. publi- 
que, yhteinen paras 1. etu; le souverain 
b., forfein Hymä; homme de b.. hurs- 
as, mwilpitön mies; rendre le b. pour 
le mal, pallita paha hymällä; amas- 
ser du b., loota riffautfia; faire ces- 
sion de b-s, luopua omaifuudesta; en 
b., hymwälle puolelle. 

Bien, adv. hywin, oikein; paljon, ais 
tan, fangen, noin; être b. oida, 
jaffaa hymin; olla kauniin näköinen; 
olla jtun ystämyydessä, juofiosja; b. 
autrement, aivan toifin; b. des gens, 
paljon mäkeä: b. beau, fangen faunis; 
ll y à b. trois ans, noin folme wuotta 
fitten; nous voilà b., jopa nyt joubut- 
tiin pulaan; eh b.! no, no fiis; b. 
que, waikka; oui b., faifetifin. 

Bien-aimé, 66, s. ja adj. hymin ras 
fastettu; valas, lemmiffi. 

Bien-aise, adj. tyytymäinen, ilois 
nen. 

Bien-dire, m. taunopuheliaifuus. 
Bien-disant, nte, adj. puhelias, kaus 

uopubelias. 
Bien-être, m. waralliſuus; hymwisfä 

maroisja oleminen. 
Bien-faisance, f. bywäntefo, hymän- 

tekemäifyys. 
Bien-faisant, nte, adj. hywäntekewä, 

huymää tekemä. 
Bien-fait, m. hymä työ, hywä teko. 
Bien-fait, aite, adj. hywin tehty; 

foreawartaloinen; foreasti muodostus 
uut. 

Bienfaiteur, trise, s. Gywäntelijä. 
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Bien-fonds, m. liinteä omaifuus. 
Bienheureux, euse, adj. autuas. 
Bien loin que, 1. de, conj. faufana 

ftitä, fen fijaan kuin. 
Biennal, ale, adj. taffimuotinen. 
Bien que, 1. Bien. | 
Bienséance, f. fäädylifyys, ſopiwai⸗ 

uus. 
_Bienséant, nte, adj. (ääbyllinen, fo- 

pima. 
Bien-tenant, nte, s. haltija, pitäjä. 
Bien-tenue, /. baltija-oileus, nau- 

tinto-oileus. 
Bientôt, adv. pian, fobta. 
Bienveillance, di hymwäntahtoifuus, 

hymänfuonti, fuofio. 
Bienveillant, nte, adj. hymänfuopa, 

hymäntahtoinen. 
Bien-venu, ue, adj. termetulut. 

Bien-venue, f. terweeffi toimotus; 
terwetuliaiſet. 

Bienvoulu, ue, adj. ſuoſittu, mie⸗ 
leinen. 

Bière f. ruumiin-arllu; hautapaa⸗ 
ret. 

Bière, 1. Bierre, f. ſahti; b. dou- 
ble, oli; petite b., falja. 

Bièvre, m. majava; uu-fosfelo (mer- 
gus merganser). 

Biez, m. mylynruuhi. 
Biffage, m. tirjotuljen poispyhlimi- 

nen 1]. poishimwuttaminen. 
Biffer, v. a. potspyhliä, poishiwut- 

taa (kirjotus). 
Bifide, adj. takfihalloinen, fatfibaa- 

rainen. 
Biflore, adj. faffituffainen. 
Bifurcation, f. taffibaataifuus. 
se Bifurquer, v. r. baaraantua fab- 

tia. i 
Bigaille, /. Hyönteinen, mäkäräinen. 
Bigame, adj. fabta nainut; kahdelle 

naitu. 
Bigamie, f. fatfinaiminen ; toisteen 

naintinen. 
Bigarade, f. tirpeä pomeranfi. 
Bigarré, 6e, adj. firjawa. 
Bigarreau, m. bigarro (eräs punn- 

hedelmä). 
Bigarreantier, m. bDigarropuu. 

| Bigarrer, v. a. kirjawakſi tehdä, fire 
jottaa. 
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Bigarrure, f. tirjamuus; (tuw.) 
fefafottu. 

Bigle, m. eräs jabtifoiran laji. 
Bigle, adj. tierofilmäinen, karfo. 
Bigler, v. n. larfastaa, tatjoa far- 

faastt, kieroon. 
igne, f. ar otfasfa. 

Bigorne, f. Caffilärkinen alafin; was 
nutushirfi, polluhirfi. 

Bigorneau, m. wähäinen alafin. 
Bigot, ote, adj. ja s. ulfofuliattu; 

jumalifuutta teeskentelemä. 
Bigoterie, f. ulfofultaifuus; teeskens 

uelty jumalijuus. 
Bigotisme, m. taipumus ullolultai= 

Biguer, v. a. waihettaa korttia; wai⸗ 
hettaa hewofia mältä tekemättä. 

Bignes, f. pl. (laiw.) piira, raaka; 
telineet, jalat. 

Bihoreau, m. eräs batfaran laji (ar- 
dea nyötteoraa). 

Bijon, m. eräs tärpätin laji. 
Bijou, m. jumeli, jalokimi; hemmaut, 

hempulalu. 
Bijouterie, f. jumelikanppa, hempu- 

falujen kauppa. 
Bijoutier, iöre, s. juweli⸗ bempus 

falujen ia. 
Bil 1. Bill, m. lafisehdotus Eng⸗ 

fannin parlamentisfa. 
Bilabié, 6e, adj. taffibuulinen. 

= Bilan, sm. meno-arwio; omaijuuden 
ja welkojen tili. 

Bilatéral, ale, adj. fakfipuolinen; 
contrat b. molemminpuolinen, fesfi- 
näinen fuostumus. 

Bilboquet, m. pieni leikkikalu, jonka 
toifeen päähän on julatettu lyijyä, niin 
että fe aina vukyn pystysjä; Dbilbofe, 
wähätnen malja ynnä fiigen langalla 
ftinnitetth pallonen, jota ilmaan beis 
tetään maljaa tawattawakſi. 

Bile, /. fappi; (kuw.) viha. 
Biliaire, ad. fappeen kuuluwa, fap- 

pt, conduits b-s, fapen täytämät. 
Bilieux, euse, adj. jappinen; (kuw.) 

tatkera, äreä. 
Billard, m. biljardipeli, biljardi⸗ 

pöytä; biljarbifali. 
illardor, v. n. fabteen fertaan fyös- 

tä biljardipallo. 
Bille, f. biljardipallo ; marmoriluula, 
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jolla lapfet leikkimät; pölkky, jaarikka, 
möhläle; palkansnuija; (laiww.) toppari; 
tailinakarttu; juurimeja; b. d’acier, te- 
tüébartfo. 

Billebarrer, v. a. maalata 1. tehdä 
firjawaffi. 

Billebaude, /. jfelamylly, fefaforto, 
häiriö; à la b., mullin mallin. 

Biller, v. a. pallausnuijalla firis- 
tää muorat palan ympärillä; hemofilla 
hinata alukfia pitkin jokea. 

Billet, m. piletti, mähäinen lirje; il 
motuspiletti; jeteli; melkakirja, welkjeli; 
päälypiletti; lotteripiletti; maalijeteli; 

. doux, lempilirje; b. Venterrement, 
fuoleman tapaukljen ilmotus; b. de 
part, ilmotus fuoleman, uatmifen j. 
n. € tapauljesta; b. de banque, pankki⸗ 
fetelt; donner un b. sur gn, antaa 
wekſeli jlun päälle; b. blanc, waalis 
feteli, josfa ei ole mitään firiotettu. 

eter, v. a. Î. Etigueter. 
_Billette, /. tullifeteli; ilmotustaulu 

tiens, filtarabojen maljamifesta ; lakritfi- 
puikko; Halot. 

Billevesée, f. loru, jaaritus. 
Billion, m. biljona, miljona miljos 

ua 
Billon, m. fupariraba; ala-arwoinen 

raha; pailla, misjä alasarmoista va- 
haa maihdetaan 1. uudesta lyödään; 
ma'on harja. 

illo , m. alasarmoijen rahan 
lauppaaminen; fowan rahan weisto 1. 
laffaus; harjoille kyntäminen. 

Billonnement, m. f. Billonnage. 
Billonner, v. a. faupata ala-ars 

woista rahaa; weistää 1. leikata vahoja. 
Billonneur, m. ala-armwoijen rahan 

fanppaaja; rahammeistäjä, rahanleik⸗ 
aaja. 
Billot, m. pöltly, pölkäre; mestaus- 

tulli; tjes; tulimeriki; kirjarämä; mo- 
nenlaijet alustuljet; paitilas. 
Bimauve, f. Guimauve. 
Bimbelot, m. leiflikalu. 
Bimbeloterie, /. leiffitalu-tebbas; 

leiffifalu-fauppa. 
Bimbelotier, m. leittitalujen tekijä. 
Binage, m. pellon, wiinitarhan kyn⸗ 

tänrinen toistamijeen, fertous. 
Binaire, adj. tahdesta ykköstä 1. 

ojasta fofoonpantu. 
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Binard, m. tyftivattaat, fuormarat- 
taat, wantlurit. 

Binement, m. !. Binage. 
Biner, v. a. toista fertaa tyntää, 

kertoa. 
Binet, m. funttilänibti, kynttiläfeikko. 
Binocle, m. faffifilmüinen fitfari; 

teateriliikavi; kalfifilmäinen lornjetti. 
Binoculaire, adj. télescope b., 1. 

Binocle. 
Binôme, m. flaffijäfeninen algebrai- 

nen fuuruus. 
Binube, adj. ja e. toijesja naimifesfa 

olema. 
Biographe, m. elämälervan firjot- 

taja. 
Biographie, /. elämätlerta. 
Biographigue, adj. elämälervallis 

nen. 
Biothanate, adj. mälimaltaijen tuos 

leman lautta kuollut, 
Bipédal, ale, adj. tahden jalan mits 

tainen. 
Bipède. adj. ja s. laffijalfainen. 
Bique, f. wuohi, tuttu. 
Biguet, m. wobla, tili, wuohenla⸗ 

ritja; eräs lultapaino. | 
Biqueter, v. n. twoblia, wuobia. — 

v. a. punnita kultawaa'alla. | 
Birambrot (t ääntyy), fabtifoppa lei⸗ 

wän fansia. 
Bire, f. talamerta. | 
Birème, /. talerilaima fabbenfertais 

ftlla foutolawoilla. | W 
Biribi, m. biribi, eräs pelin laji. 
Birloir, m. affunaubala. 
Bis (s ääntyy), adv. bis, tarkottaa 

toistamista foitannosja; toistaminen. 
Bis, ise, adj. musta [leimästä]; 

tumma [ihosta]. o. 
Bisago, m. toistamifeen märjäämi- 

nen. 
yy isalon!, m. aarin ijä; mummon 
iſä. 

Bisaieule, jf. waarin J. mummon äiti 
iti. 
Bisaille, f. listinjaubot; pöpörö fa- 

noille. 
Bisannuel,' elle, adj. taffiwuotiuen. 
Bisbille, f. fina, kinastus, jupalka. 
Bis-blanc, f. viemä leipä. 
Biscaien, m. wübüinen rautaluula; 

musketti. 
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Biscornu, ve, adj. epämuotoinen, 
luonnoton; kummallinen, outo, thala. 

Biscotin, m. eräs fokerileimän laji. 
Biscuit, m. korppu, laiwakorppu; ſo⸗ 

kerileipä; poltettu maan ei laſitettu 
orslitni; vautatiili; petollinen wär⸗ 

Jäys; eräs lamppu. 
, Bise, f. pohjatuuli; eräs walaskalan 
ajt 
Biseau, m. faltoffi, winoon jotta 

pinta]. terä (teräkalisja), faltoffi hiottu 
peilinreuna; loukattu leiwän fyrjä; ja- 
Tofimen fajetti; urkuinpiipun fuutin. 

Biser, v. n. muuttua mustalji, um: 
mehtua [viljasta]. — v. a. toistamis 
feen mwärjätä. 

Biset, metfäkyyhkynen; wähäinen fat 
fo; fanfalaisfaartilainen uniwormutta. 

Bisette, /. halpa⸗arwoiſet pitfit. 
Bisettière, /. balpa-ariwoisten pit- 

fien futoja. 
Bismuth, m. wismuti (eräs me: 

talli). 
ison, m. amerifalainen metfähärlä. 
Bisonne, f. eräs farkea kangas. 
Bisquain, m. turlikjekji malmistettu 

lammasnabfa. 
Bisque, /. rapuliemi. — m. avoir, 

rendre quinze et b. faaba fansfa- 
pelaajalta 1. antaa hänelle wiifitoista 
edeltäpäin pallopelisjä. 

Bisguer, v. n. fiufustua, harmis⸗ 
a. 
Bisquière, f. wuohenpaimen. 
Bissac, m. faïfipüinen puski; fapu- 

fütfi; rensfeli; kerjäläispusri. 
Bissêtre, m. tapaturma. 
Bissexe, adj. (kasw.) taffineuwoi- 

en 
Bissexte, m. farkauspäimä. 
Bissextil, ile, an b., année b-e, 

karkauswuo 
i elle, adj. takfineumois Bissexue 

nen. 
Bistonides, f. pi. 1. Bacchantes. 
Bistoquet, m. Tyhyt biljardijauma. 
Bistorte, f. (kasw.) neibonfieli (po- 

lygonum bistorta). 
"i istortier, m. puinen huhmarinpets 

Bistouri, m. haawurin wettfi. 
Bistourner, v. a. ääntää 1. tiertää 

fiialtanfa, wäärin; fuobita. 

n 
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Bistre, m. eräs musta wäri. 
Bitord, m. (laim.) faffifäinen ter: 

wattu merimiehen lanka, josta toumia 
punotaan. 

Bitte, f. (laiw.) piitinfi. 
Bitume, m. maapihla; wuoriöljin. 
Bitumineux, euse, adj. maapibfaa 

fifältämä, wuori-blinn taltainen. 
Bivac, Bivouac, m. taimasalla fei- 

ſowa wartijajouffo; taimasalla lewäh⸗ 
tämä fotajouffo; lemähdys taimasalla ; 
pailla misjä fotajouffo taimasalla le⸗ 
mähtää. 

Bivaquer, Bivouaguer (lue: biwa- 
tee), v. n. lemübtäü taimasalla. 

ivalve, adj.. talfiluorinen [foteloi- 
fista]. — m. faffifuorinen foteloinen. 

Biveau, m. kulmamitta, winffeli. 
Biviaire, adj. place b. tienhaara, 

tienristimys. 
Bivoie, f. tienristimys. 
Bivouac, Bivouaquer, f. Bivac, Bi- 

vaquer. 
izare, m. eräs muuttolinnun lajit. 

Bizarre, adj. fummallinen, outo, 
eriefummainen; itjepäinen; otfullinen, 
fuunnaton. 

Bizarrement, adv. fummallifestt, j. 
n. €. 

Bizarrerie, f. fummallifuue, eris- 
lummaijuns; ttfepäikyys, otfullijuus, 
fuunnattomuns. 

Blafard, rde, adj. twaalaffa, balewa 
himmeä [märeistä, malosta). 

Blague, f. tupatta-fuftaro. 
Blairean, sn. mietfüfifa; metjäfian 

farmoista tehty futi. 
Blâmable, adj. moitittatva, foimat- 

tama. 
Blâme, m. nubbe, moite, ſoimaus; 

päätöijen johdosta lanjuttama julkinen 
nubbe. 

lämer, v. a. moittia, foimata, pa- 
perf; päätüffen johdosta laufua jul= 
inen nubbe. 
Blanc, nche, adj. walfoinen, wal⸗ 

wafla; felkeä, Kirkas; kiiltää, wälkky- 
mä; puhdas; termaamaton; eau b.. 
[yytweft; fer b. tinattu rautapelli; 
argent b., hopearahaa; nuit b-e, une- 
ton yd; bière b-e, firfas olwi; ar- 
mes b-es, terä-ajeet; se battre à l’ar- 
me b-e, taistella terä-ajeilla; chemise 
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b-e, puhdas paita; carte b-e, amoin 
waltuus; vers b. riimitön runo. 

Blanc, m. walloinen, malloinen wäri, 
wallo, walfeoinen; walkea⸗ihoinen ih⸗ 
minen, enropalainen; lanfetti; ampu- ! 
maalin pilkku; porsliinin lafitus; rans- 
lalainen emaljt; (firjap.) wälitäyte; 
fiwutfe [lyönti 1. heitto; hienot, walkoifet 
janhot; firjotuljeen jätetty puhdas paif- 
fa mastaista täyttämistä warten; b. 
de baleine, walrawi, walasfalan ras- 
ma; b. de chaux, falffiwef; b. de 
lait, helmenmäri; b. de lessive, pes- 
tyt fiinamwaatteet; b. d’oeil, d'oeuf, fil 
män, munan waffeainen; b. de plomb, 
lyymwalfo, Iyywitti; signature en b., 
awoin allefirjotus; livre en b., firjan 
eliemplari 1. fappale (fitomaton); met- 
tre du b. walota faswonfa; tirer au 
b., ampua maaliin; mettre gn au b., 
faattaa mierontielle. 

Blanc-aune, f. Alizier. 
Blanc-bec, m. feltanolkla, näfütüs 

muoruklainen. 
Blanehaille, f. pienet walfofuomui- 

fet Palat. 
wal⸗ adj. vwaalaffa, 

warustaa. 
Blancherie, f. Blanchisserie. 
Blanchet, m. (tiriap.) buopainen 

alusta; fihdinkangas; willainen iho- 
patta. 

Blanchette, f. wnobenfaali (vale- 
riana locusta). 

Blanchour, f. walfeus, waltoifuus. 
Blanchiment, m. walfaijeminen. 
Blanchir, v. a. walfaista, walkoiſekſi 

painaa 1. maalata; puhdistaa, pestä; 
tinata; poleerata; (tuv.) puhdistaa 
(HET) destä), puolustaa. — v. m. 
walfoifekfi, barmaaffi muuttua 1. käydä ; 
maabtoifeffi käydä, waahtoa; tyhjään, 
turhaan mennä; cette femme me 
blanchit, tämä waimo pefee minulle 
waatteet: être blanchi et nourri, ſaa⸗ 
da mwapaan ylöspidon ja pejon; b. des 
légames, fiebauttan vruolakaswia. 
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Blanchissage, m. 
efo. 
Blanchissant, nte, adj. waalenewai⸗ 

nen, waalea. 
Blanchisserie, f. liinan wallaistus ; 

mallaistuskenttä. 
Blanchisseur, eouse, s. allaifija, 

pefijä. | | 
Blanchoeuvrier, m. terülalujen te- 

lijä, -lauppias. 
Blanc-manger, m. taalehyytelö. 
Blandices, f. pl. Hmäilysjauat. 
Blanque, f. eräs lotteripeli. 
Blanquette, f. eräs päärynän laji; 

pienet walkoiſet —mwiinirypäleet; eräs 
ruokalaji malkoifella liemellü; raaka 
fuoda; hälämiina. 

Blaque, f. Blague. 
Blaser, v. a. wotwuttaa, tyljyttää 

(Tiiallijella nautinnolla). — Se b., v. 
r. woipua, tyljistyä. 

Blason, m. aatelinen waalfuna; waa⸗ 
tuna; waafunatiebe, beralbifa. 

Blasonner, v. a. maalata waafuna; 
felittää waalunaa Geraldikan mukaan; 
(kuw.) panetella. 

Blasonneur, m. heraldikan tuntija. 
Blasphématour, m. jumalan pilk⸗ 

taaja 1. herjaaja. 
Blasphématoire, adj. jumalata pitt. 

laama. 
Blasphöme, m. jumalan pilffans 1. 

berjaus. | 
Blasphömer, v. n. ja v. a. pillata 

]. herjata jumalata. 
Blatier, m. jymälauppias. 
Blatte, f. torafta. 
Blaude, /. f. Blouse. 
Blé, Bled, m. wilja, elo, viista; 

laiho; mainio; grands b-s, nifut ja 
vullit; petits b-s, ohrat ja taurat; b. 
möteil, feluli; b. noir, tattari; b. en 

liinamaatteiden 

fi herbe, oraat; b. en tuyau, putfesfa 
olema wilja; une pièce de b., wilja⸗ 
mainio; les b-s sont beaux, wiljat 
omat faunitt. | 

Blöche, adj. ja s. weltto, johon ei 
jowi luottaa. 

Bléchir, v. n. weltostua; pettää. 
Bleime, f. kiwiſappi (hemwostauti). 
Blöme, adj. falpea, waalea. 
Blömir, v. n. waaleta, Päydä fal- 

pealfi. 
6 
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Bléreau, 1. Blaireau. puskiin. — Se b. v. r. (yöstä oma 
Blöser, v. m. fammaltaa, fopottaa. | pallo puefiin; (kuw.) hairahtua, tyh⸗ 
Blesser, v. a. baawottaa, fatuttaa, | mästi käyttäidä. : 

mammata, miottaa; (fuw.) loufata,| Blnot, m. elofuffa, ruiskukka (contau- 
Jolmata. — So b. v. r. haawottua, rea). | NN 
ouffaantua; (kuw.) pahastua, närkäs- E Bluette, füen, fipind; pieni lento- 

irje. 
Bluetter, v. m. fälenöidä, lipenöidä. 
Blutage, m. jauhojen fihtaaminen. 
Bluteau, Blutoir, m. fibti. 
Bluter, v. a. fihdata. 
Boa, m. jättiläiskäärme. 
Bobèche, /. fynttilän torwi (tynt⸗ 

tilänjalasfa). 
Bobine, f. fela. | 
Bobiner, v. a. felata (lautoja). 
Bobinenuse, f. felaaja. 
Bobo, m. pieni mamma, fattuma 

(lastenkieltä). 
Bocage, m. lehto, (ehtomaja. 
seen ère, adj. (run) lebboisfæ 

afuma. 
Bocal, m. Tafipurkli, lafipullo; pors- 

fiinipurkki; medellä täytetty lafipallo, 
jota walon lifkämifelk ripustetaan 
lynttilän eteen; puhallus-foittimien huu⸗ 
fifappale. 

Bocard, m. roubinmully, tamppi- 
mylly, ſurwinmylly. 

Bocarder, v. a. furwoa, roubia, 
mufertaa. 
tz Bodine, f. laiman antura, emäpuu, 

i. 
Bodinerie, f. ?. Bommerie. 
Bodruche, ?. Baudruche. 

VÉleseure, f. haama; loukkaus. 
Blette, Blôte, f. maltfatähtimö (dli- 

thum). 
Blette, adj. f. näimettynyt, mabiin- 

tunut. 
Bleu, eue, adj. fininen; cendres b-es, 

muorifini; contes b-s, noitafabut; 
parti b. fiefiretki. 

Bleu, m. fini, fintmäri; finifamwi; eräs 
Gajkalan laji; b. clair, maalean-fininen; 
b. foncé, tummanfininen; b. de Prusse, 
Derlinin-fininen; teindre b., painaa fi. 
nifeffi. 

Bleuâtre, adj. finertämä, fiintämä, 
finifen moipa. 

Blenet, Blenotte, f. Bluet, Bluette. 
Bleuir, v. a. finetä, finittää. 
lindage, m. ſalawarustukſilla line 

nottaminen. 
Blinder, v. a. finnottaa falamarus- 

tulfilla. 
Blindes, f. pl. falamarustus, eräs 

linnotukfien laji. 
Bloc, m. järkäle, möhkäle; läjä, jonk⸗ 

fo, tullu; vendre en b.. tulusja 06- 
taa; en b., umpimählkään. 

Blocage, m. Blocaille, f. tübttämi. 
fekfi käytetyt imet; ylös alas pantu 
pränttikirjain. 

Blocus (cus == 1998), m. fnifeis{a 
pitäminen, piiritys, blofabi. 

Blond, nde, W waalakka, waalean- ] Boëte, f. Boîte. 
keltainen. — m. Bi Boeuf, m. härkä; häränliha; (kuw.) 

oofas, runmiifas ihminen; b. à la 
mode, eräs libaruoan laji. 

Bogue, m. eräs falan laji. 
Bogno, f. pähkinän kuori. 
ohème, Bohémien, enne, s. Böh⸗ 

miläinen; mustalainen. 
Bohömisson, m. muori mustalais 

nen. 
Boie, f. bojfangas. 
Boire, v. a. juoba, ryypätä; imeä; 

[ämäistä [paperista]; b. à qn, juoda 
jun muistoffi: donner pour b., an- 
taa juomarabaa; b. un affront, niellä 

tusten maalea märi; 
mwaalea ihon mwäri. 

Blonde, /. blondi, eräs pitfin laji. 
Blondier, em. blonbipitfien tekijä. 
Blondin, ine, adj. waalea-bintfinen. 

— m. feifari. 
Blondir, v. n. tellastua. 
Bloquer, v. a. piirittää, [nikea, blo- 

ferata. 
se Blottir, v. r. tyykistyä, Lyyris- 

Blouse, f. biljarbipusfi; meftonen, 
nuttu yönnttu. 
Blouser, v. a. (yöstä pallo biljardin 
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L färfiä Ionflaus. — v. m. lämäistä | lajit ranbanfelaista famwea, joka mui» 
[paperista]. 
Boire, m. juoma. 
Bois, m. puut, balot: tarmepuut, 

puusaineet; metjä; peuranfarivet; keila, | (a 
pelinappula; Leihään marfi; b. de 
haute futaie, forfearunfoinen metjä; 
b. taillis, faabettu metfä; b. chablis, 
tunfen faatamat pnut; b. vif, sur le 
nied, kaswawa puu; b. mort, juurelta 
fuiwettunut puu; mort b., fefwottomat 
puut; b. en defends, talamaritlloon 
pantu metjä; un train de b, pu 
lautta; b. de bäche, vanfapunt; b. à 
tan, uabfurin parkki; (kirjap.) b. de 
marge, puu 1. fiista, joka malmiilfi 
ladottujen fimwujen mäli täytetään; b. 
de fusil, pysiyn puu; porter bien 
son b. astua uljaasti. 
Boisage, m. paneilinfi. 
Boïisé, 6e, adj. metfäläs, metjäinen; 

paneilingilla warustettu. 
Boiser, v. a. paneilingilla warus⸗ 

taa. 

Boiserie, f. paneilinti. 
Boisilier, m. jota toimittaa laimaan 

tanvittamat polttopuut. 
Boiseux, euse, adj. puunfaltainen. 
Bois-gentil, m. näfiäinen (daphne 

mezereum). 
Boissean, m. tvalla (jymämitta). 
Boisselöe, f. wafallinen. 
Boisselier, m. mitta-astioiden ja 

muiden punsastiain tekijä. 
Boisson, m. juoma. 
Boîte, f. rafia, kotelo, toofa, lipas; 

niwelluoppa; eräs pieni tykki. 
Boite, f. jällitippu wiinimarjain 

runpuista; wiinin tuleentuminen juo⸗ 
tamwaffi; vin en b., juotawakfi malmis- 
tunut miini. 

Boiter, v. n. ontua, liilata, nilkut⸗ 
taa. 

Boitenx, euse, adj. ontntva, liifs 
Tana, nilffu. 

Boitement, m. outuminen. 
Boîtier, m. laastari-rafia; haawan⸗ 

parantajan talulipas. 
Boitillon, m. fanfurin talurafia; Gu- 

liffa (myysjä). 
Boitout, m. jalaton 1. pohjasta pyö- 

red pilari. 
Bol, Bolus (lus = 1998), m. erä$ 

noin lääkkeenä käytettiin; pieni rohto⸗ 
pallonen; malja. 
Bolaire, adj. terre b. eräs fawen 
i 
Bolet, m. eräs fienen laji. 
Boluche, f. eräs werfon laji. 
Bolus, (. Bol. 
Bombance, /. testit, kemut, kekri; 

ylöllinen fyöminki ja juominti. 
Bombarde, /. muinoinen fotatone, 

jolla fimiä miskattiin; eräs laji fuu- 
tia tykkiä; tykkimenhe; jyreä ſäwel 
uruisfa. 
Bombardement, m. pommittami 

nen. 
Bombarder, v. a. pommittaa. 
Bombardier, m. pommittaja. 
Bombasin, m. eräs laji millalan- 

gasta; eräs parlumin laji. 
Bombe, f. pommi; h. 

tuliluula. 
Bombé, 6e, adj. laarema, kupuwa, 

fuwutas; verre b., lafipullukka. 
Bombement, m. kaarewuus, fupu- 
— pulloftaifuns ; humiſeminen (kors 
wien 

d'artiſice, 

Bomber, v. a. kaarittaa, kuwertaa. 
— v. n. olla kaarewa, kuwukas. 
Bombeur, m. laſikupujen tekijä, 

myyjä. | 
Bome, f. twenbepurie. 
Bommerie, f. merilaina, (laina jonfa 

panttina on laiwa tahi lasti). 
Bon, Bonne, adj. hyä, voimallinen, 

telwollinen, kelpo; mäkemä, moimalli 
nen, aikas; funnollinen, fopima, hyb⸗ 
dyllinen; myötäinen, onnellinen; Îuos 
tettama, makaa; huwittawa, Gupa ; lems 
peä, armias; il a la main b-e, 
nel on hywä Fäft-ala; trouver b, 
fuoba, myöntää; les b-es fêtes, (uuret 
juhlapäimät; souhaiter la b-e an- 
née, toimoa hywan uutta wuotta; de 
b-e heure, de b. matin, aïfaifin, 
ajoisfa; à la b-e heure, mulamasja 
ajaëfa, aikoinaan; olfoonpa niin! by 
wä; de b-e foi, milpittömästi; être 
de b-e foi, milpitön, luotettawa; 
b-e fortune, menestys lempi-afioisfa; 
dire la b-e aventure, eunustella, 
ontvata; b. marché, hymä hinta; une 
-e foi, ferrasfaan; un b. héritage, 
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aika perintö; de b-e main, fuotetta- 
masta perästä; faire deniers b-s, wa⸗ 
Huuttaa takaifin matfoa; c’est b. à vous, 
e on teille mukama, teidän tehtämä; 
. pour Paris, fefwollinen 1. laillinen 

Parifisja kähtettämätfi. 
Bon, m. hywä; hywyys, hhmä omai 

funs; woitto, etu; juostumus, myönty- 
mys; yhmäkiymys, affepti; rahannosto- 
Tirja, Pirjallinen ofotus rahain tahi tas 
warain faamifelfi; takaus; faire b. 
pour, ta'ata. 

Bon, adv. hywin, hymä, oikein, no 
miin; tout de b.. täyttä totta. 

Bonace, — tywentð, tywen (merellä); 
(tuw.) rauha, lepo, rauballifuus. 

Bonase, m. afrilalainen metſähärkä. 
Bonasse, adj. hywäſäwyinen ja yl 

finkertainen. — m. Lywänlainen hupi 
Bombanc, m. eräs fimen laji. 
Bonbon, m. maleifia. 

: Bonbonniöre, f. mafeisrafia; nukka- 
uone. 
Boncore, m. eräs narfisfan laji. 

nd, m. "fimmoaminen, fimmab- 
bus; Hyppäys, harppaus, feiffaus. 
Bon 6, f. tapinreilä, tulppa; fulun- 

veilä. 
Bonder, v. a. täyteen lastata 1. (atoa 

(laiwa). 
Bondir, v. n. limmoa, fimmabtaa; 

hypätä, harpata; le cheval bondit, be- 
monen hyppää, lirmaa; le coeur me 
bondit, minua ilettää. 

Bondissant, nte, adj. hyppimä. 
Bondissement, m. hyppäys, barp- 

paus; (fuw.) röyhäys. 
Bondon, m. tonuprin tappi; tapin 

reikä, tulppa. 
Bondonner, v. a. tulpata, fullea ta- | y 

pinreikä; tulpalla fulkea. 
Bondonnière, f. tapinlümen taira. 
Bondrée, f. ampiaisbaufta. 
Bonheur, m. onni, onnellijuus; par 

b., kaikekſi onneffi. 
Bonhomie, f. fäpeys, fuopeus. 
Bonhomme, sn. Five 1. fuopea ihmis 

nen; ulko hywä; Jacques B., Matti 
Meikäläinen. 

Boni, m. fäästö menojen ylitje. 
Bonification, /. tulojen parannus, 

lijääntyminen, tarttuminen; cette af- 
faire est susceptible d'une grande 
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b., tätä afioimis-tointa on mahdollinen 
jaattaa paljoa luotettamammatfi. 

Bonifier, v. a. parantaa [wiljamais- 
ta]; hymälkfenfä Käyttää; korwata mitä 
puuttuu. 

Bonjour, m. hymää päimää! 
Bonile, f. mafrillt-falan laji. 
Bonne, f. fapjentaitfija; tatu. 
Bonnean, m. anffuripotju. 
Bonne-dame, f. f. Arroche. 
Bonnement, «m. totifesti, milpittö- 

mästi, fuorastaan. 
Bonnet, m. (affi, myöh, hiippa; 

tohtorinhattu; Fardinalin hiippa; kukka⸗ 
tuuffu; märehtimien eläinten toinen 
maba (fatalalki); b. à prêtre, eräs 
finnotufjen laji; prendre le b., tulla 
tohtoritfi; donner le b., antaa tohtorin 
arimo; prendre le b. vert, joutua hä- 
wiöön; avoir la tête pres du b., 
olla äkkipikainen; opiner du b., faif- 
liin myöntyä. 

Bonnetade, f. termehtiminen hatun 
pots-ottamifella; (kuw.) kurjailemifet. 

Bonnetter, v. a. (gn) hymäillä jkuta 
furfailla, Itehakoida etin. ( 

Bonneterie, 7. fufanfutojan am- 
matti, taito, -wmaraëto. 

Bonneteur, m. petturi, weijari. 

Bonnetier, m. fufanfutoia; joka wal⸗ 
mistaa tahi kaupitjee lakkia, jukklia y. 
m. ſ. 

Bonnette, f. mähäinen warustus lin 
nan edustalla, bonnetti; (laim.) lee⸗ 
purje. 

Bonne-voglie, m. mwapaa-ehtoinen 
falerifontaja. — De b., mapaa-ehtoifesti. 

j Bonsoir, m. hymää ehtoota; hmää 

Bonté, f. ywpovs, ſäweys, ſuopeus. 
Bonti, m. tiinanjuuri. 
Bon-tour, m. laiman pyöriminen ft- 

ten ett'eimät ankkuritoumit taken toi- 
fiinja. 

Bonze, m. bonsfi (kiinalainen pappi). 
Boqueteau, m. wähäinen metfä, ehto 
Boracique, adj. acide b. boraffi- 

appo. | NN 
oracite, m. boraciti, borakfihappei- 

nen kalkki. 
Borate, m. boraffibappeinen fuola. 
Borax, m. boraffi. 
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Borborygme, Borborisme, m. furis | müpuoli ; 
| MEI. faninen watfasia. 

Bord, m. reuna, fyrjä, ääri, mwieri, 
parta; ranta; reunustus, Dordi; (laiw.) 
myötelaidat; laimankykki; laima; vais- | 
seau de haut, de bas b., fuuri, wä⸗ 
häinen alus; à b., laiwasſa. — Bord, 
à bord, adv. (laito.) fyljet yhdesjä; 
reunoja myöten. 

Bordage, m. laubotus (laiwan). 
Bordailler, Bordayer, v. n. (mes 

1110.) (uomia. 
Bordé, m. punbla, reunus, faluuna. 

_Bordée, f. luomi (purjehtiesja); tyk- 
tiriwi laimasja; ampuminen faifista 
toijen kyljen tykeistä yht'haawaa, lau- 
fans täydestä Lyljestä; b. Winjures, 
herjaukfien tulia. 

Bordel, m. bordelli, porttobuone. 
Bordeliöre, jf. forwa; labnanparffi 

( inus tallerus; c. blicca). 
“Bordement, m. [ehä 1. reunus emaljin 
ympärillä. | 
Border, v. a. reunustaa; puuhlalla, 

faluunalla warustaa; laibottaa; (me- 
rim.) purjehtia pitkin rantoja; b. un 
lit, työntää alas peitto pitkin fängyn 
laitoja; b. la haie, afettaa fotamiehet 
rimeihin pitkin tien fimuja. 
Bordereau, m. luettelo niistä raba- 

lajista, joisja jolu fumma malfetaan; 
faire un b. de l’argent qu’on recoiti; 
b. d’espèces; b. de caisse, luettelo 
mistä eri raba- ja fetelilajista, jotka 
löytymät kasſasſa; fummittainen luet- 
telo tuloista ja menoista; b. de collo- 
cation, luettelo welfamiehistä fiinä järs 
jestykſesſä kuin omat maffoon oifeute. 
tut: b. d'inscription, omaifuuteen fiin- 
nitettyjen wellojen luettelo; Liintiöwels 
fain luettelo. 
— Bordier, iöre, s. maan-omistaja, 
jonfa tiluljet omwat tien partaalla; puo- 
liwiljalla wouraaja. 

Bordier, iöre, adj. laiwa, jonfa tois 
nen fyifi on jämeämypi. 
Bordigue, /. lartisfa. 
Bordure, f. ympärys, tehä, reunus, 

lista; täytämä tien partaalla. 
Boréal, ale, adj. pohjoinen. 
Borée, m. pohjatuuli. | 
Borgne, adj. ja s. ylfifilmäinen, fil 
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raëlasmielinen, epäluulois 

Borgnesse, PA ſilmäpuoli nainen. 
Borique, adj. 1. Boracique. 

n rin, m. työmies limihitlen-kaimwols 
8ia. 
Bornage, m. tajain pyykittäminen. 
Borne, 7. vpyykkikimi; rajapnylki; 

wirstantolppa; — b-s, pl. rajat. 
Borné, 66, adj. rajotettu, rajattu; 

mähämielinen, tyhmä. 
Borner, v. a. rajottaa, määrätä ras 

jat; (luw.) mafentaa, kytkeä. — Se b., 
v. r. (à) rajautua 1. tyytyä wälttüs 
mättömiin. 

Bornoyer, v. a. toifella filmällä täh- 
bätä linjan fuoruutta, pinnan tafais 
juutta; feimästää juora linja. 

Bornoyeur, m. jota tähtää, j. m. €. 
. € f.). 
Bosel, m. pyörea liista pilarin jar 

lasfa. | 
g equet. m. Wwübüinen lehto, huwi⸗ 

ehto. 
Bossage, m. ulkonewa koristus, liista 

1. reuna rakennukſisſa. 
Bosse, f. fyttyrü, tyssä, vyhä; kuh⸗ 

mu, mukula, pahla, fupula; fuffula; 
mätä; foboawa fuwaforistus; fipfi- 
tuma piirustusmallikfi; (merim.) top 
pari; tulipullo (fytytys-aineilla täytetty 
pullo mihollifien laimojen fytyttämistä 
warten); lafiluula; tynnyri (fuolaa); 
mukula hirwen pääsjä, josta farwet 
kaswawat. 

Bosselage, m. kohoawat kuwakoris⸗ 
tukſet hopeateokſisſa. 

Bosseler, v. a. kohoawia kuwaloris⸗ 
tuffia tehdä. — Se D., v. r. faada kuh—⸗ 
muja; bosselé, (fasw.) fupurwa. 

Bosselure, 7. tupumuus (lehtien, 
efim. fupufaalin). 

Bosseman, m. merimies, poosmanni. 
Bosser, v. a. aſettaa ankkuri telineil- 

[een; toumeilla kiinnittää laiwa. 
Bossetier, m. tohoamien kuwakoris⸗ 

tuffien tekijä; lafinpuhaltaja. 
Bossette, di ultonewat foristuljet 

filoisfa; filmäkaihtimet (fuitfisja). 
Bosseur, Bossoir, m. anfturitutti. 
Bossn, ue, adj. ryhäjelläinen; mäts 

täinen, epätajainen. | 
Bossué, 6e, adj. fupuloita täyd. 
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Bossuer, v. a. ifleü fupuloita. 
Bosuel, m. eräs tulpanin laji. 

| Bot adj. m. ja m. pied b., lämpiyrä- 
jalka. 

Bot, m. wenhe. 
Botanique, f. fastoi-oppi, botanifa; 

— adj. taswi-opillinen. 
Botaniser, v. a. faswia koota, bar- 

jottaa kaswien tutkimista. 
Botaniste, m. Tasmien tutkija, bota- 

nisti. 
Botanologie, f. taswi-opillinen tut⸗ 
ma. 
Botanophile, m. faëwi-opin harras- tai 

lage, m. Geinän, ollien fitomis 
minen fitomiin, lyhteifin. 

Botteler, v. a. fitoa Iyhteifin, kimp 
puihin [deinistä, oljista]. 

Botteleur, m. fitoja (elon, oljen). 
 Botter, v. a. (gn) tehdä faappaat 

(ikulle), pitää faappatsfa; wetää ſaap⸗ 
vai Jun jalkaan; b. un pied, wetää 
aappaat jalkaan. — Se b. v. r. we 
tää jaappaat jalkaanja; fäydesjä faaba 
tarttunutta fawea jalkoihin. 

Bottier, m. fuutari. 
Bottine, /. puolijaapas. 
Bouc (c ääntyy), m. putki; b. émis- 

saire, (yhnkantaja, ſyntipukti; les b-s, 
(raamat.) wuohet, pahat ihmijet. 

Boucage, m. fangaslumina, anis- 
ruoho (pimpinella). 

Boucar, m. lihanjamutusspirtti; pui 
nen halstari; rähinä, hälinä; bois b., 
toufan fyömä puu. 

Boucanage, m. lihan ſawuttami⸗ 
nen. 
_Boucaner, v. a. jamuttaa lihaa; 
v mwillihärkien ajosja (wuotien täh= 
en). 
Boucanier, m. amerifalainen wifi. 
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härkäin pyytäjä; eräs pitkäpiippuinen 
pysſy; merirosivo. 

Boncard, m. tamallinen fuoda. | 
Boucars, m. pimaijenmoipa fawi, 

josta tehdään astioita. 
Boncassin, m. wuoripartfumi. 
Boucaut, m. tynnyri. 
Bouchage, m. fatfenfaifet tulpat 1. 

ſuulliſet. 
Boucharde, f. fimentiffaajan wa⸗ 

ara. 
Bouche, f. juu, fita; aullo; muota, 

ylöspito; b. amère, paha malu fuusfa ; 
ux de b., fyljen, fuolan juokju; (huv.) 

tkielewyys; b. béante, fuu ammollaan ; 
faire la petite b., olla wähäruokai⸗ 
nen; faire bonne b., jättää hywä 
mal, olla fuunja pubtaalfi pubu- 
matta; munition de b., muonawarat ; 
la b. d’un canon, tykin fuu; la bou- 
che du four, uunin (uu; b. cousue, 
b. dose! fuu fiinni! — b-s, pl. joen 
fun; b. de feu, tykit. — De D., adv. 
tuullifesti. 

Bouchée, /. fuupala, fuulfinen. 
Bouchement, m. tuffiminen, fulle- 

minen. 
Boucher, v. a. tullia, tufeta, tul- 

pata, fuullistaa, fuullifella fulkea, for 
lita, falmata. | 

Boucher, Bouchère, s. teurastaja; 
(kuw.) werikoira; huono baawuri. 

Boucherie, f. teurastusbnone; liha- 
fauppa; (kuw.) merijauna. 

Bouchet, m. medestä, folerista ja 
fanelista walmistettu juoma. 

Bonche-trou, m. Hyödytön 1. (uwun 
[ijänä olema Genlkilö. 

Bouchoir, m. uuninjuun pelti, owi. 
Bouchon, m. tulppa, fuullinen, tuflo, 

fortfi; offibuofio, olkuvihko; mytty, 
tääry; wiinikaupan kyltti; wiinifaup- 
pa; patka englannin milloja; tykin etu- 
laatinki; polo, tupo (ongenfiimasja); 
mon petit b.! poilafeni! 

Bouchonner, v. a. palata, kääriä, 
ſurwoa, fulloa yyteen; b. un cheval, 
hieroa Bewoëta ollimiholla; b. un en- 
fant, hnmäillä lasta. 

Bonchot, m. fatisfa. 
Boucle, m. folfi, nasta; rengas; fie: 

mura, fiebfura, lutri; omen linffu, 
pankku; eräs tauti fioisja. 
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Boueler, v. a. foljella kiinnittää, we 
tää folki kiinni; panna Biufjet kiehku- 
voihin, futribin; jalmata, fulkea. 

Bouclier, m. filpi; (tumw.) turima, 
juojelus. 

Boucon, m. myrkkyjyötti. 
Bouder, v. n. jörötellä, olla nyreä, 

nuppiintuuut, nureisfa, ſuutukſisſa Tab. 
ftsta]; furfastua [fasweista|; b. con- 
A son ventre, jöröybestä fyömättä 
olla. 
Bouderie, f. jörömätjyys, jurous. 
Boudeur, euse, adj. juro, nyreä, 

mel — 3. jörd. 
Bondin, sn. maffara; fatulaan fiin- 

nitettämä matkalaukku; palju ltista pi 
lerin jalasja; vuutiletku, fytytysletiu; 
b. noir, werimaffara; b. blanc, fin. 
amafiba-mattara; b. de tabac, tupalli- 
vulla; ressort à b., kierrewieteri. 

Boudinade, /. lampaan werestä tehtiy 
matfara. 

Boudinier, m. maftarantefijü. 
Bondinière, /. maffarajarmi. 
Boudoir, +. fiewä naislammio, bu- 

boari. 
Bone, /. lila, fofa, muta, lieju; 

märtä (pahtasja) ; fokka (lälisfä). 
Bouée, 7. antfuripoiju; reimari, wäh⸗ 

läwiitta; löyhty uunisja olemista lets 
wistä. 
> Boueur, «. lokafuski; fabunlataifija ; 
joka hoitaa latujen, torien, fatamien 
puhtaana pitämistä. | 

ueux, ouse, adj. likainen, lokai⸗ 
nen. 
_Bouffant, nte, adj. foboawa, pohwa 

[jänkeistä kankaista). 
Bouffée, /. tuulenpuuska, mihari, 

winbla; ryöhäys; (tuw.) kohtaus (tau- 
din); oiffu; par b-s, wälipäifin, ajoit 
tain. 

Bonffer, v. m. pullistaa posket; pd- 
histyä, paifjua, turwota; mutlistua; b. 
de colère, mihasta balles. — v. a. 
puhaltaa (teurastettuja lihoja). 

uffiette, /. nauhakoristus, tupfu; 
evä feili kalerilaimasfa. 

je, part. ja adj. pullistunut, 
turwonnut; (fuv.) pöyhteä, pöyhlet» 
levä, bombastinen. 

Bonffir, v. a. pullistuttaa, pullottaa. 
— v. m. paijua, turvota. 
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Bouffissure, f. ajo8, paifnma; (kuw.) 
pöyhkeä firjotuslaatu. - | 

Bouffoir, m. pilli; jolla lihoja pu- 
| halletaan. 
| ufon, onne, s. houlkio, hullutte⸗ 
fija, narri. — adj. hupfu, hullun-ais 
tainen, naurettama. 

Bouffonner, v. n. hullutella, narri⸗ 
tella, foffapubeita lasketella. 

Bouffonnerie, f. bullutus, ilme, fuje. 
Bouge, sm. foppelo, foppeli, hökkeli; 

puun, tynnyrin faarewuus; laiman ko⸗ 
houslinja; talrilin ylenemwä laita jaf 
jan ja reunan wälillä; fultafepän pin 

Bougeoir, m. matala Épnttifänjalta 
tädenfijalla. 

Bouger, v. n. hiiskahtaa, herivahtaa; 
(kuw.) mutista. 

Bougette, f. matfalauffu. | 
Bougie, f. wabatynttilä; pilli, jolla 

tufi päästetään. 
Bougier, v. a. walfita kankaan fyrjä, 

ett'eimät langat tehkiää. 
Bougon, onne, s. jofa aina mutifee, 

mutistaja. 
Bougonner, v. a. mutista, murista. 
Bougran, m. kankea, jämet kanmasfi 

(huonompaa willafangasta). 
Bougranée, adj. toile b., fanwas- 

fifi walmistettu fangas. 
ugre, m. miehenpilaaja, [odomi- 

lainen. 
Bo e, f. vietas nainen. 
Bouillaison, /. marjawiinin fäymis 

nen. 
Bonillant, nte, adj. tiehuma, tuli- 

nen; (kuw.) tuima, tulinen. 
Boni m. pilwet, jotka tuotta- 

wat mettä ja myrskyä. 
Bouille, f. nuottaportfa; tullileima; 

maljo tamaroiden templaukjesta. 
Bouiller, v. a. porkata; templata ta» 

warotta. 
Bonillerie, f. witnanpolttimo. 
Bouilleur, m. wiinampolttaja (mi 

nistä); höyrypannu höyrymafinaeja. 
milli, m. feitettt Itha. 

Bouillie, /. welli, puuro. 
Bonillir, v. n. ja a. fiebua, fibistü; 

täydä [juomista]; (huv.) tulistua, fit. 
wastua; b. du lait à gn, noudattaa 
jlun mieltä. | 

Bouilloire, f. fattila, paunu. 
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Bouillon, m. pore, tupla (Ficbuivasfa:  Bouleversement, m. mullistus, {u- 
wedesſä, käymisjä ainetsja, j. m.); li⸗ fistus, lumous; häwitys. 
baltemi; naubaloristus; hopeifet rips, Bouleverser, v. a. mullistaa, tukis- 
fut; ralko (lafisfa); fikiparmi; (kum.) | taa, kumota, hämwittää. 
Hitwaus: le vin bout à gros b-s,| Boulevue (à ta, 1. à), adv. Ullipi- 
wiini fäy, että nonfee fuuret poreet;; kaa, miettimättä. 
mettre un malade au b. määrätä| Boulimie, /. nällätauti. 
airasta pelkkää lientä fyömään; dans| Boulin, m. fyyhkyispejä; kyyhkyjen 
es premiers b-s de sa colère, wi-! pefimistä marten jätetyt läwet; teltne= 

hanja enfi kiiwaudesſa. [intti telinetuetta warten feinään jätetty 
Bouillon-blanc, m. fisjankynttilä, AP. | N 

peitfiruoho (verbascum). M rm m. (laiw.) laitatuulella 

Bouillonnant, ne, adj. tiehuma. Bouline, f. (laiw.) puliina; vent de 
Bouillonnement, m. fiehuminen, kuo⸗ b, faitatunti. 

huminen; hyöky, maininki. Bouliner, v. n. (lairo.) laitatunlesja 
Bouillonner, v. a. ja m. feittüd: fie- purjehtia; haalata piiliinat; käydä waas 

que, poreita lykätä; fnobua, hyökyä; pottaa. 
mmuta [lähteestä]; naubaruufuilla|  Boulineur, m. leirisjä warastaja (fo 

toristaa. MUUN tamies). 
Bonillotte, /. eräs forttipelin laji. Boulingrin, m. vuohofenttä; leifti 
Bouis, 1. Buis. kenttä. 
Boujaron, m. fäftituoppi. 
Boulaie, f. toimulehto, Poimumiita. 
Boulanger, bre, s. leipuri, leipoja. 
Boulanger, v. a. leipoa. 
Boulangerie, f. leipohuone, leipuri- 

laitos; leipuritoimi; pakari. 

Boulingue, f. huippupurje, topfeili. 
Boulinier, m. laitatuulta purjehtima. 
Bouloir, m. ſekotusſauwa; lultafepän 

huuhtous-astia. 
Boulon, m. foffanaula, niitinaula, 

pultti; b. à écrou, lruumipultti; b. 
Boule, ré pallo, fuula; b. de Mars, |rivé, niitattu pultti. 

tautafnula; b. de chair haché, liha-| Boulonner, v. a. fiinnittää niiti⸗ 
taitu. naulalla, pultilla. 

Bouque, f. (meriw,) ahdas falmen 
1. fataman fuu; ahdas falmi; fanawa. 

Bouquer, v. n. ja v. a. palottaa fuu- 
telemifeen [lapfista]; wäkifin yhdistää; 
(fuw.) täytymylkfestä myöntyä, nöyrs 
tyä, wälttämättömään tyytyä. 

Bouquet, m. fulkaistvihko, -kimppu, 
terttu; tupiu; luftaiskoristuHjet kirjan 
feläsfä; nimipätwä-runo, -lahja; wii⸗ 
nin (lemu; b. d'arbres, puuryhmä; 
b. de bois, lehto, wiita. 

Bouguetier, m. fuffa-astia, fufta- 

Bouleau, m. foirvu. 
Boulée, f. ruuppa, joka laskee talia 

fnlatesja. 
Bouler, v. m. pullistaa kupuanja (fu: 

ten kyyhkynen); itää; werfoa. 
Boulet, m. tyffifuula; nilkkaluun; eräs 

fotamiehen vranfaistus; b. rouge, tu- 
[inen kuula; b. creux, granati; b. in- 
cendiaire, {otytyéfuula; b. à chaînes, 
ramé, à Pangle, à deux têtes, à bran- 
ches, witjaluula. 

Bouleté, èe, adj. Cheval b., nilt- 
tanja rämähtänyt hemonen. | waafi. 

Boulette, f. mähäinen kuula; pal- Bouquetière, j. Intfakauppias; tul- 
lero, möytkkynen; libapallero; eräs juus ! Lien tekijä. 
ton laji; eräs fuffa (globularia). | Bougnetin, m. wuorifauris. 

Bouleux, m. iwabwajäfeninen 1. ras-! Bouguin, m. wanha putti; koiras 
tas työhemonen: (tuw.) uuttera työn- | jänis, koiras Paaniini; wanha 1. huono 
telijä, kelpo työmies. firjarämä; (luw.) irstas ihminen. 

Boulevard, Boulevart, m. warus- Bouguiner, v. n. ja v. a. fofoilla 
tué, etumarustus, linnotus; puilla i8- 1. Inkea wanhoja, huonoja kirjavämiä; 
tutetut käytämät 1. kadut fanpungeisja. | fitmata [jänikfestä). 

— — — — — — — — —— — — — — — 
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Bonguinerie, f. firjavämien fofous; 
firiarämien kanppa. 
Bouquineur, m. wanbojen firjojen 

fofooja. 
Bouquiniste, m. wanbojen firjojen 

laupitftja. 
Boura, f. farlea willoista ja far- 

woista tehty kangas. 
Bouracan, m. barafani, karkea kam⸗ 

lottilangas. 
Bouracanier, m. barafaniu walnris- 

taja. 
Bourace, Bouraque, Bourague, /. 

falamerta. 
Bourbe, /. tuta, muta, lita, ruoppa. 
Bourbelier, m. metfäfian lapa. 
Bourbeux, euse, adj. mutaineu, lis 

lainen, rutainen. 
Bourbier, m. lätällö, rapakko, fulju; 

(fuw.) huono afia. 
Bourbillon, m. paju märtä paifuf- 

feesja 1. haamasja. 
Bourcer, f. Carguer. 
Bourcet, m. (laimw.) teulamasto, fof- 

famasto. 
Bourcette, f. eräs taswi. 

. Bourdaine, Bourgène, f. aro-paat- 
lama (rhamnus frangula). 

Bourdalou, Bourdaloue, m. fultais 
nen 1. hopeinen palmitto hatun ympä- 
rillä; foifea yö-astia. 

Bourde, f. julkinen walbe; (lair.) 
prefoffa. 

Bourdelas, m. erää juuri wiini- 
rypäleen laji. 

Bourder, v. n. walebbella, walheita 
fuliettaa, lielitellä. 
Bourdeur, euse, s. walehtelija, wal- 

heiden luljettaja, Pielittelijä. 
Bourdillon, m. tammijet astian lais 

tapunt. 
Bourdon, m. pyhiinmaeltajan fautva ; 

mettiäinen (metjämehiläinen); koiras⸗ 
mehiläinen; basfo, jhyreä äänt; painos 
wirbe, tun yfi tahi ufeat fanat omwat 
poisjätetyt; faux b. yljitoilkloimen jäs 
welteos. 
Bourdonnasse, f. matlustajajauta; 

ontelo Teihäs, jota turnaukjesja käytet 
tiin. 

. Bourdonnement, m. furifeminen, hy⸗ 
tifeminen, humifeminen; b. d'oreilles, 
fonvien humijeminen. 
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Bourdonner, v. n. furista, hyristä, 
humista; mutista; Gyräillä. 

Bourdonnet, m. nöhtölangat (haa⸗ 
woihin). 

Bourdonneur, ease, adj. ja s. furi- 
femwa, hyriſewä [hyönteifistä]. 

Bourdonnière, f. faranafouffu. 
Bourg (g = f), m. fauppala. 
Bourgade, f. mähäinen fanppala. 
Bourgène, f. Bourdaine. 
Bourgeois, m. porwari, mestari, 

tfäntä; laimansifäntä. 
Bourgeois, oise, adj. porwarillinen, 

porwarinkaltainen; fimiili; turhanpäi- 
mäinen, mitätön. 
, Bourgeoisement, adv. porwarilli- 
esti. 
Bourgeoise, f. pormarinmaimo, nais⸗ 

porivari; eräs tulta. 
Bourgeoisie, f. pormarisfääty; por⸗ 

mwaristo; droit de b., pormari-oileus, 
pormaruus. | 

Bourgeon, m. filmä, filmiflo, nuppu 
(Tasmwien); nyppy, Lirjula (thosja). 

Bourgeonné, 6e, part. ja adj. nyp⸗ 
pyinen, nyppyläinen (ibo). 

Bourgeonner, v. n. puhjeta, iverjoa, 
[Pasmweista]; käydä nyppyläifekfi. 
Bourgmestre, m. pormestari. 
Bourgogne, m. burgogne-wiint. 
Bourguignon, m. ajelehtama jääloh- 

fare; eräs wiinirypüleen laji. 
Bourgnignofte, f. —— 

tantaja li; miellatlusja käytettämä wers 
holakki. 

Bouriquet, m. eräs wintturin J. pes 
litukin laji. 

Bourlet, £. Bourrelet. | 
Bourme, m. eräs onfimabon laji. 
Bourrache, f. eräs fufan laji (bo- 

rago officinalis). | 
ourrade, /. foiran purema ajettuun 

otukfeen; hölmäys, kolaus (pysjfyntu- 
killa); pistojana. 

Bourras, m. & Bure. | 
Bourrasque, i tuulen puusla, mis 

huri; (luw.) äkki-armaamaton hyök⸗ 
täys; ollu, häwytön fotfapube. 

ourrasgueux, euse, adj. tuulen 
puuéfain alainen. | 

Bourre, f. failenlaifet eläinten kar⸗ 
wat, joita läytetään toppaukjelfi; etu⸗ 
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laatinfi; naaras-ankla; eräs itämainen 
pumpulikangas; utuinen filmikko (fas- 
mweisja); (kuw.) ſäly, roska; hätämara ; 
b. lanice, toppauswillat; b. tontice, 
ferityt willat; b. de soie, fifffitop- 
ninli; geler en b., paleltua filmiä 
tehdesfänjä [miinikasmweista]. | 

Bourreau, m. mestaaja, telottaja; 
(t110.) fibuttaja, julmuri, kiskuri; b 
’argent, rahain baasfaaja, tuhlari; 
b. e soi-meme, termeytenjä turme⸗ 
ija. 
Bourrée, f. riſukimppu, -wiblo; eräs 

tansfi; peltopyyn ajo. 
Bourreler, v. a. waiwata, liduttaa ; 

la conscience le bourrèle, omatunto 
waimaa Yäntä. 

Bourrelerie, f. fatulamaalarin am- 
matti; jatulamaalarin työ. 

Bourrelet, m. topattu tyyny 1. kieh⸗ 
tura, jota täytetään taakkoja pääsjä 
Tantaesja; topattu liista omen ympä 
vilä fuojaa marten; ajos lonfisja 1. 
Tupeisja; franéfi (kanuunan fuusja); 
toumilla tehty nios laiman maston 
ympärillä; poimu, lasku (tantansja); 
b. d’enfant, topattu fiebfura lapſen 
pään fuojatfi lankeemista wastaan. 

Bourrelier, m. fatulamaafari. 
Bourrelle, f. mestaajan waimo; 

(tuw.) ilkeä äiti. 
Bourrellement, — m. 

waiwa. 
Bourrer, v. a. panna etulaatinki 

pysiyyn; ajaesja purra [foirista, jotka 
ajamat jänikfiä]; (kuw.) ahdistaa; ruo- 

omantunnon 

Bous 

paa yläspito; yhtiörahasto; pörefi; fa- 
tulafälki; kaniiniwerkko; fiementoppi; 
nenlatki; fappiralklo; — b-s, pl. mulkku; 
rahatasku Turlkilaijila; b. a cheveux, 
biuspusfi; faire b. commune, yhteis 
jestä luklarosta elää. 

Bourse-à-pasteur, f. taskuheinä, fut. 
faroheinä (thlaspi bursa pastoris). 

Bourseron, f. Bourson. 
Bourset, m. fobo, polo, laudus. 
Boursicaut, m. mäkhäinen lutkaro; 

läästöraha. 
Boursier, m. tullarontekijä; ftipen- 

diati; rahastou-hoitaja. 
Boursiller, v. n. ferütä rahaa; panna 

aan yhteijeen ulosmalfjoon; panna 
rahaa fäästöön. 

Boursin, {. Bousin. 
ä Bourson, 1. houfjunlalkari, fellolat. 
ari. 
Boursouflage, m. pönyhleijyys [lirjo- 

tustawasta]l. 
Boursouflé, 66, part. ja adj. pnllis- 

tunut, turmonnut; (lum.) pöyhkeä, bom- 
bastinen. 
Boursouflement, m. aineen turpoo- 

minen fuumuubdesta. 
t Boursouflor, v. a. pullistaa pos- 
et. 
Boursouflure, /. ajos, paifjuma; 

(kuw.) pöyhkteys. 
Bousculer, v. a. mullistaa; edes ta- 

faifin tuuppia. 
Bouse, f. lehmänlanta. 
Bousillage, m. wihueillä fekotettu 

famiruuki; (huv.) hutiloita, huonosti 
laa tyrkyttää jluhun. — v. m. fefaan- | hyhätä 
tua [myöhdistä). 

Bourriche, f. fuifea foppa, josja 
fuljetetaan lintuja, kaloja j. n. e. 

Bourrier, m. vuumenet, tarvikkeet, 
tähteet, ruuppa. 

ourrique, f. boritta; aafi, kori. 
Bourrigaet, sm. mähäinen aafi; aa- 

fin marfa; laitos, jolla tiiliä ja muuri 
pruuffia hinataan ylös. 
_ Bourru, ue, adj. tyly, yrmt, juro; 
itfepäinen; folmuinen, epätajainen; fe 
S täymätön [miinistä]; moine 
 pöpö. 
Boursault, m. eräs pajun laji. 
Bourse, f. tultavo, rahalutkaro, fo- 

telo, huotra, wutraali; ftipendto; wa⸗ 

Bousilleur, euse, s. wihneenfekaifella 
ſawella rappaaja; (kuw.) hutilus, poro- 
peufalo. 

Bousin, Boursin, m. fivilobfareen 
[yhä pinta. 

ousingot, m. merimies-hattu; erään 
tafamwaltaijen puolueen nimitys 1832 
wuoden wallanfumoutfen jälkeen. 

Bousquer, v. a valottaa laiskaa 
merimiestä työhön. 

Bousserolle, f. fianpuola. 
Bonssoirs, m. pl. (laimw.) fraan- 

paltki. 
Boussole, f. fompasft; magnetineula ; 

02. jobbattaja, ohjaaja; b. folle, 
affolée, määrin ofottarwa fompasft. 

I 

g. Hi 16. 

— — — — a Li. 
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Boustrophédon, m. firiotus, joka 
fäy oifealta wafempaan ja taas wafem- 
malta tafaifin oikealle. 
Bousure, f. aine, josja hopealingot 

walaistaan. 
Bout, m. pää, kärki, nippu, huippu; | p 

Gäntä, pyrstö; loppu; pätkä, pala, jään 
108; hela, fila; paikka fengän kärjesjä; 
mjänpää; (laim.) etufeufa; b. de ca- 
non à mousguet, pysjynpiipun fuu; 
mettre b. à b., fowittaa päät yhteen; 
le haut b., pöydän ylipää; tirer ab. 
ortant, ampua niin liteltä, että pys⸗ 
ympiippu ulottuu ammuttamaan; un 
b. de chandelle, fynttilän pättä; un 
b. d'homme, miehen nyjä; au b. de 
Pan, wuoden [opusja; b. de Van, fie 
lumesfu, jofa pidetään wuoben tulut- 
tua wainajan kuolemasta; être au b., 
olla pääfemättömisjä, neuwotonna; ve- 
nir à b. de gc., onnistua, päästä pe- 
rille josfafin toimesfa; venir à b. de 
qn, faada woïitto jinsta, faaba jlu 
myöntymään; pousser gn à b., faat- 
taa jen hurjistumaan, jfun kärfimällifyys 
foppuun; au b. le b., piijaa miten piis 
jaa ; avoir vent de b. olla wastatuu⸗ 
lesſa; aller de b. au vent, purjehtia 
wastatuuleen; b. d'or, d'argent, lulta- 
L popeatanti josta (antaa wedetään. 

. Boutade, f. fummallinen mielijuohde, 
otffu, Elli; par b-s, päähän pölähtäesfä, 
ajoittain, oikullijesti. 
Boutage, m. lautanjohtajan paikka 

fantasja; nuppineulain pistäminen pa- 
periin. 

Boutant, f. Arc-boutant. 
_Boutargue, Botargue, f. falanmü- 

dillä walmistettu ruoka, kamiari. 
Bout-dehors, m. (laiw.) paffapiira. 
Bouto, f. mefitynnyri (laimasja); 

wiinifälki. 
Boutö, 60, adj. cheval b. fuorajaf- 

lainen hewonen; vin b., ſakea wiini. 
j Boutée, f. muurattu holwin tanna- 
in. 
Boute-en-train, m. lintu, jofa wiet⸗ 

tää toifia laulamaan; (kuw.) iloon, 
työhön yllyttäjä. 

Boute-fou, n. murhapolttaja ; (kuw.) 
yllyttäjä, mwtettelijä; luntunwarſi; lais 
man fouftapeli. 

Boute-hors, m. lceilli, josfa toinen 
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fofee toista Hänen epaitaltanja fyfätä; 
(Hat) riihulti, pakkapiira; (kuw.) Lies 
ewyyẽ. 
Bouteille, f. pullo, potti; pullolli⸗ 

nen; pore, tupla; b. de Leyde, fähtö» 
ullo. 
Bouteiller, v. n. puhaltaa pulloja; 

faada rakkoja, Päydä rakollifetfi. 
Bouteillerie, /. pullotehdas. 
Boutoiller, £. Boutillier. 
Bouter, v. a. panna; boutez dessus, 

pankaat faffi päähän; b. la bête, mais 
nua otusta; b. tes épingles, pistää 
neulat paperille; (merimw.) b. à large, 
laskea aawalle merelle; b. à lof, pur 
jehtia bantatuuleen. — v. n. rumeta 
fäymään [mwiineistä]. 

uterolle, /. Bela miefantupen pääss 
jä ; naskali; piirrustin; eräs merran 
aji. 
Bouteroute, f. fäfipuu; luowutin, 

mwasltustin. 
Boute-selle, m. torien toitotus, jolla 

käsketään astumaan hewofen felkään. 
Bout-tout-cuire, m. aifa-tublaaja. 
Boutour, m. falahaawi, falaliippi; 

kalaſumpulla warustettu menhe. 
Bouticlar, m. talajumppu. 
Boutillier, m. jnomanlastija; grand 

b., ylimmäinen juomanlastija. 
Boutique, /. fauppapnoti, puoti; 

matffinaloju, puoti; tamarasto;. teh⸗ 
bas, werstas; kalaſumppu laimasja. 

Boutiquier, m. fauppias, riblama- 
fauppias. 

Boutoir, m. metjäfian kärjä; hewos⸗ 
kengittäjän wärkkäysrauta; nablurin 
wuolin; (futw.) coup de b., loukkaawa 
fomppafana. 

Bouton, m. faswin nuppu, filmä, 
Imiffo; nypph, nyypylä; NA ie 
änpää; tähtäin, jymäjin (pysjysä); 
perätappi (tylisfä); fäbenfija (lukosja); 

. de culasse, perärumvi tylisjä, pys- 
fysjä; b. d'or, moilulka; faëwit, joilla 
on monilertaijet feltaifet kufat. | 

Boutonné, 66, part. ja adj. napi- 
tettu; nypyllinen; mwaromainen, umpi⸗ 
mielinen. | 

Boutonner, v. n. puhjeta. — v. a. 
napittaa kiinni. | 

outonnerie, f. napin telijän ame 
matti, ⸗warasto. 



Bout 

Boutonnier, m. napintefijä. 
Boutonnière, f. napinläpi. 
Bouts-rimös, m. pl. määrätyt rii- 

miin fäymwät fanat, joita fomitetaan 
wärſyikſi. 

Bouture, f. weſa, werſo, istukas- 
weſa. 
Bouturer, v. n. werſoa. 
Bouveau, Bouvart, Bouvelet, m. 

ſonnimullikka, falpi. 
Bouvement, m. liistahöylä; Höylätty 

liista. 
Bouverie, /. Bouverin, m. fonnina- 

wetta, ⸗talli. 
Bouvier, öre, s. härkärenki, härlä- 

piila; härän-ajaja; (fuw.) raaka ih—⸗ 
minen. 

Bouvillon, m. fonnimullitfa. 
Bouvreuil, m. punabilffu, tilhi. 
Bouse, f. Bouze. 
Bovine, adj. bêtes b-s, nautafarija, 

farwifarja. 
Boxe, f. nyrkillä tappeleminen; nyrk⸗ 

fifilü oleminen. 
Boxer, v. n. tapella nyrkeillä, olla 

nyrkkifillä. 
Boxeur, m. nyrlillä tappelija. 
Boyard, m. forleafufuinen herra We⸗ 

näjällä. 
Boyau, m. fuoli, vuisfun letfu; 

itfä ja fapea paiffa; fuora käytäwä 
aartokaimantojen mäkillä. 
Boyauderie, f. tehdas, misjä fuoli 

tieltä tehdään. 
Boyaudier, m. 

fauppias. 
Boyer, m. bojerti, hollantilainen | 

lairva. 
, Brabans, m. rautafielot, fulmatis: 
0 

fuolifielien tekijä 1. 

Bracelet, m. rannerengas; fapelin | 
tuppeen tiinnitettu renga8. 
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Braconner, v. n. barjottaa falamet. 

Braconnier, m. falametjästäjä. 
Bractéate, f. ”Tättirofa; ohut hopea- 

fästystä. 

1. fultaraba. 
(fa8w.) fuflafuojus. 

e, f. ohut fultalewy; lehti» 
teni futfofuojue. 

. (eläin) laiskiainen. 

Bractöe 
—— 

kulta; 
Brit ype, m 
Brague, f. (laitv.) toumi, joka pi- 

dättää tykin lawettia. 
Braguette, j. houfunreitä. 
Brahman v. n. hupaijesti elää. 
Br 6, m. bramini, indialainen 

pappi. 
rahmanigue, adj. bramininen. 

Brahmanisme, m. braminien u8fon= 
op 
"ri m. permi, fadin; piki; mal 

taa 
Baie, f. Tapalo; prefenninti, terwattu 

purjefangas; — b-s, L. polmihoujut. 
Braillard, rde, Br eur, euse, adj. 
J 8. lörpöttelewä, Goilailema; lörppö, 
oilo. 
Brailler, v. n. [örpöttää, hoilaella. 
Braiment, m. aafin filjuna. 
Braire, v. n. filjua [aafista]. 
Braise, f. bitlos. 
Braiser, v. a. paistaa hiilokfella. 
Braisier, m. astia, johon biilos pans 

naan; hiilusta. 
Braisière, f. biifi-astia; paistin- 

pannu. 
Brame, Bramine, m. ?. Brahmane. 
Bramer, v. n. filjua [hirwestäj. 
Bran, m. ihmiejonta; b. de son, 

| farfein listin; b. de scie, fabajaubot; 
b. de lui, biift hänestä huolikoon. 

Brancades, /. pl. wanfiraubat. 
Brancard, m. paaret, purilaat; fane 

totuoli; fantowuobe ; rattaan aifa; fou» 
racher, v. a. (laim.) prasfata, | terorauta waunujen dlawartioſa; Timwi- 

kääntää purjeet. 
Brache ti. f. Brague. 
Brachial, ale (eh = = 0), adj. fäfi- 

arren- muscle b , füfimarren jän- 
re 
Brachygraphie, f. taito firiottaa ly⸗ 

hennykfillä. 
Brochylogie, f. taito lyhykäifesti ja. 

älykkäästi fowittaa fanojanja. 
raconnage, m. falametfästys. F fruits, 

refi, kiwilaaha. 
Brancardier, m. paaren 1. fantotuo- 

fin fantaja. 
Branchage, m. puun faiffi offat 

yhteijesti, offasto. 
Branche, /. offa; haara; mielan 

anfa; awaimen warfi; maîtresse b., 
Er 1. walta-offa, josta haaroo pienem- 

; b. à bois, hedelmätön offa; b. à 
Gedelmä=okja; chandelier à trois 
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b-s, folmibaarainen kynttilänjalka; les 
b-s d’une montagne, wuoren haarat; 
les b-s de ciseaux, faffien perät; les 
b-s d’un bard, paarien aifat; b. de 
la bride. tuolaimet; b. de lunettes, | 1 
lafifilmien jangat; (lum.) la b. ainee, 

mpi fufubaara; les b-s d'une 
science, tieteen haarat 1. ofat; les dif- 
férentes b-s de l’administration, Bal- 
linnon eri ofat; cette affaire a plu- 
sieurs b-s, fiinä afiasja on monta 
puolta, haaraa. 

Brancher, v. a. ripustaa puun of- 
faan; feiffua puun okjasja [linnuista]. 

Branche-ursine, f. (fa8w.) maite 
(lotus corniculatus). 

Branchial, ale, adj. tibulfia tarkot- 
taa: kidukſilla warustettu. 
. Branchier, adj. m. nuori petolintu, 
jola puun ofjalla hyppii, waan ei pääle 
lettämään. 

Branchu, ue, adj. ofjallinen, haa- 
rallinen, haarolas. 

Brande, /. nummi, fangas, faner- 
wikko; kanerwa; pieni offa. 

Brandebourg, m. eräs päällystakin 
laji, josja on awarat hiat; nenlomul- 
filla foreiltu napinläpi. 

Branderie, f. wiinapolttimo. 
Brandevin, m. miina, paloiviitta. 
Brandevinier, ère, s. wiinanpolt⸗ 

taja, 
risfä). 

Brandillement, m. feinuminen, feif: 
luminen. 

Brandiller, v. a. feinnttaa, teifut. 
taa. — Se D. v. r. feinua, feiffua, 
heilua. 

Brandilloire, f. feinn. 
Brandir, v. a. heiluttaa, ramistaa, 

pudistaa. 
Brandon, m. ollifoitfu; tulipalosja 

lentämä fekäle; kekäle; feipääjen pistetty ' 
offituffo, jolla merkitään että talo tahi 
muu fiinteä omaifuns on takawaril- 
foou pantu; (tuw.) le b. de la dis- 
corde, eripuraijuuden tulifoitju. 
_Brandonner, v. a. merfitä tafawa- 

rilloon pantu omaifuus (t. Bran- 
don). 

Branlant, nte, adj. borinwa, epä- 
wafainen; château b., juokjemwalle fan: 
nalle rafettu, pian hämiöön menemä. 
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miinan myyjä (linnoisja, lei. ſet 
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Branle, m. Gorjaminen, heiluminen, 
täristys; rippumatto, uubiu; rinkis 
tansfi, polska; se mettre en b., läh⸗ 
teä liikeelle, ryhtyä toimeen; donner 
e b. à, panna litffeelle; jouer un b., 
foittaa polsfaa. 

Branle-bas, m. rippumattojen pois: 
taminen fotalaimasja fun tappeluun 
fuoritaan. 

Branlemont, m. beiluminen, täris- 
työ. 

Branle-queue, f. wästäräfti. 
Branler, v. a. heiluttaa, huiskuttaa, 

nyykytella, tärijyttää, horjuttaa. — v. 
n. horjua, täristä, huiskua; hiiskna; 
(fum.) olla kahdella päällä, epättedosja; 
ne branlez par de là, älkäät hiis⸗ 
fufo paikasta; ils n’osent b. devant 
lui, eiwät tobbi hänen edesjä hiiskua. 

Branlear, euse, s. fitffuja, teinuja. 

Branloire, f. fiiffufauta, teinnlauta. 
Braque, m. eräs jabtifoiran laji; 

[intufoiva; (laiw.) pruufi; (kuw.) ra- 
jupää. | 

raguemart, m. Iyhyt ja lewet 
miefta. 

Braquement, m. fuunnitus, tähtäys; 
le b. du canon, tytin fuunnitus. 

Braguer, v. a. fuunnittaa, tähdätä. 
Braques, m. pl. rawun fynnet, ⸗ſak⸗ 

Bras, m. käſiwarſi; monet käaͤſiwar⸗ 
ven tahi warren faltaifet efineet: waa'an 
marfi; fangon, mimun marfi; Päfimars 
ven noja tuolisja; kynttilänjalan warft 
feinäsfä ;. joen haara, pudas; köynnös; 
rawun kynſi; paarin reidet; walaska⸗ 
lan emä; visa; (laiw.) prasfit; por- 
ter sur ses b. lantaa fulisfünfü; vi- 
vre de ses b. elää fäfienjä työstä; 
recevoir à b. ouverts, awoin fylin 
ottaa wastaan; faire de grands b, 
milkkaasti elehtiä; b. séculier, maal- 
finen oikeus. — À bras, adv. täſiwoi- 
malla; moulin à b., Täfimylly; à tour 
de b., tailin woimin; à b. raccourci, 
äkki-arwaamatta, Taikin woimin; à b. 
le corps, Tädet jfun myötäifien ympä⸗ 
a . dessus, b. dessous, füft tä» 
desfü. 

Braser, v. a. juottaa, uuttaa. 
Brasier, m. bitlos, hiilihehku; btt 
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lusta; piilipannu; wuoteen lämmitin; 
(tuw.) lemmen hehku. 

Brasillement, m. meri-aaltojen fäih= 
ty; auringon fäestys wedesſä. 

Brasiller, v. a. paistaa hitlotfella, 
korwentaa. — v. n. fäihkyä [merestä]. 
, Brasque, /. ſyfijauholla fekotettu 
awi. 
Brasquer, v. a. ſawettaa fyfijanholla 

tehdyllä ruukilla. 
> Brassage, m. wero rahanlyönnistä ; 
juoman pano. 

Brassard,,.m. rautahiha. 
Brasse, f. fuit (folmen tyynärän 

mitta); pain de b.. ſuuri noin Ieimis- 
län painama leipä. 

lien: à b. ſylit⸗ Brassée, f. 
täin. 

Brassor, v. a. felottaa meteliä ai- 
neita; panna juomaa; (laimw.) prasfata ; 
(tuw.) mehkeillä, falaa kyhätä. 

Brasserie, f. juomanpanimo; juo- 
manpano-laitos. 

Brasseur, euse, s. juoman panija, 
eleittäjä. 

Brassoyage, m. (laimw.) prasfaus. 
Brasseyer, v. a. (laim.) prasfata. 
Brassiage, m. (laimw.) peilaus, mes 

ven fymyyden mittaaminen; meren mis 
tattu fymyys. 

Brassicourt, m. hewonen, jolla on 
fouferot etujalat. 

Brassières, NA pl. mähädijet ahtaat 
lapfenliimwit; ydtröijy. 

Brassin, m. juomanpano-fattila, 
spata; juomanpanos. 

Bravache, m. tersturi, te 
Bravade, /. uhkakäytös, ublamieli- 

(198, uhkapöyhleileminen. 
rave, adj. urhoollinen, urhea, ul- 

jas, rohkea; tunnollinen, kelpo; forei- 
lewa; elle aime à être b., bän tah- 
too mielellänfä foveilla. — m. nros; 
uljas mies; se conduire en b., ul: 
jaana miehenä käyttää itfenfä; faux b., 
pönhkyri, kevrekuri. 

Bravement, adv. ubleasti, uljaasti; 
tunnollijesti, kelpo lajilla. 

Braver, v. a. pelläämättä fobbata 
L wmastustaa. 

Braverie, f. tor8fea pulu, foréfeus. 
Bravo, m. palkattu murhaaja. — 

int. hywin! 
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Bravoure, /. urhous, miehuus, ur- 
hoolifuus; air de b. bramuri-aria; 
— b-s, pl. urostyö. 

Brayer, m. fobjun-fannatin, tyräwyð; 
waa'an napa; tellonkielen nauha; his⸗ 
ſaustouwi; petolinnun pyrstö. 

Brayer, v. a. pijitä 1. termata laimwa. 
Brayette, f. houfnnrato. 
Brayon, m. fetunfaffet. 
Bréant, Bryant, m. vuohomarpu- 

n en. 
Brebiage, m. maanomistajalle mat» 

fettama lammasivero. 
Brebiette, { mähäinen lammas. 
Brebis, f. lammas. 
Bréche, f. autto, rikko (ampumalla 

tehty veilä muuriin 1. malliin); lowi 
teräsjä; (kuw.) mahinko, haitta, wam- 
ma; eräs marmorin laji. 

Bröche-dents, adj. ja s. etuham- 
masta menettänyt. 

Brechet, m. rintaluu; [ydänkuoppa. 
Bredi-Breda, adv. päistillaa, päätie 

mysten. 
Brédir, v. n. hihnalla paulottaa. 
Brédissure, f. ſuunweto (tauti); hih⸗ 

nalla paulominen 1. punominen. 
Bredouille, /. janni (lautapelisfä); 

fabbenfertaifesti menettää peli; gagner 
la grande b., la partie b., woittaa 
fabbentertaifesti, korkein mwoitto; sortir 
b., tyhjin toimin lähteä; se coucher 
b.. [yömättä maata panna; être en b., 
olla hämillä. 

Bredouillement, m. fopottaminen. 
t Bredouiller, v. m. ja v. a. ſopot⸗ 
aa. 
Bredouilleur, euse, s. fopottaja. 
Bref, m. paamillinen lähetyskirja, 

brewe; kirkkokalenteri; meripas 
Bref, öve, adj. lyhyt; avoir le par- 

ler b., puhua lyhyesti ja fiireesti. — 
Brève, { [yhyt tawu; savoir les b-es 
et PA ongues, perinpohjin ofata; en 
. lyhyesti. 
gprer, adv. lyhyesti, lyhyestä türleim- 

pään. 
Bröhaigne, adj. mabo, fikiötön, ab- 

era 
( Brécber, v. a. naulottaa hewoſen⸗ 
enfä. 
Brelan, m. forttipeli; pelihuone. 
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, Brelander, v. m. yhtämittaa korttia 
yödä. 
Brelandier,! ière, s. yhtämittainen 

fortinlyöjä. | 
Brelandinier, ère, s. faupitfija, joka 

myypi amonaifesta pöydästä. 
Brelöe, /. lammasten talmimuona. 
Brelle, f. tutfilantan erilfeen fibo- 

tut neljds-ofat. 
Brelogue, f. berlofit, pienet Torut 

kellonwitjoisſa. 
Breluche, /. willa⸗ ja aiwinaifista 

langoista kudottu fangas, pnolimillais 
nen. 
Brème, f. lahna. 
Brenèche, f. nuori päärynän neste. 
Breneux, euse, adj. ihmisjonnalla 

tahrattu. 
Brésil (silj), m. brefiljapuu; brefilja 

wäri. 
Brésiller, v. a. brefiljalla märjätä; 

murentaa pieniin palafiin. 
Brösillet, m. huono brefilja. 
Bressin, m. (laiw.) hinaustouwi. 
Brötailler, v. a. olla terkeä miel: 

laan vyhtymään; oleskella miekkailu- 
faleisfa. 

Brötailleur, m. miekkailija, uhla- 
pöyhkyri. 

Bretander, v. a. epätajaifesti keritä; 
leifata hemofen korwat. 

Bretelle, f. fantobibna; fannite; 
henskelit. 

Breton, onne, s. Bretagnelainen; 
eräs näkinkengän laji. 

Brette, 7. furasmieffa, pamppu, 
fafpa. 

Bretté, 6e, adj. bammaslaitainen. 
Brotteler, v. a. meistää, kekkestää; 

piirtää kulta 1. hopeateokfia. 
Brottelure, f. piirroljet fultas 1. 

Gopeateolfisja. 
tter, v. a: halata 1. uurtaa bam- 

maslaitokſekſi. 
ur, m. tappelija, miekkailija. 

Bretture, f. hammas (ſahan); ham⸗ 
paan jälli. 

Breuil, m. aibattu metfänpalsta; hi» 
naustouwi. 

Breuiller, v. a. nostaa purjeet. 
Breuvage, m. juoma; miinillä fe: 

Totettu weſi merimiehille; Ikäkejuoma 
elikoille. 
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Brève, /. lyhyt tamusääntiö; tahden 
neljännykfen arwoinen nuotti; yhdestä 
fulaukfesta faadut rahakappaleet. 

Brevet, m. myönnytyekirje; waltuu, 
awoin firje faatmin wirkaan, armon 
ofotteefen j. m. e; primilegio, patenti; 
tnormaflirja; wäriklyyppi; assesseur à 
b., asfesfjorin armonimen faanut; b. 
d'apprentissage, oppifontrafti, opin 
fäynti-todistus; b. d'invention, patenti; 
manier le b., tuttia märin felwollis 
(uutta kyypisfä. 

Brevetaire, m. Brewet'in (L. e. ſ.) 
omistaja; bengellifeen wirfaan waltuun 
jaanut. 

Broveter, v. a. marustaa bremetillä 
(t. Brevet). 

Bröviaire, m. bremiario, mesfnfirja, 
ruloustirja. 

Brévipède, adj. lyhytjalkainen. 
Brévipenne, adj. Iyhytfiipinen. 
Brévirostre, adj. lhhytnoflainen. 
Brévité, /. lyhyys. 
Brözi, m. fatwutettu fuolainen liha. 
Bribe, f. fuuri leimän pala; aterian 

tähteet; b-s de latin, lauſelmakokous 
romalaifista firjaifijoista. 

Bric-à-Brac, m. fäly, roska; mar- 
chand de b. 

Brick, m. prililaimwa. 
Bricole, f. watſawys; wetohihnat; 

offafannite; pallon fimmans biljardisja; 
jour de b., fimmanfjella tamata pal 
{oa; coup de b., fimmautfesta fatunto; 
donner une b. à gn, fyrjämehkeillä 
jtuta loukata; de, par b., wernffeilla, 
mutkia; — b-s, pl. metſästyswerkko. 

Briooler, v. a. faattaa pallon bil- 
jardisja kimmoomaan; (tuw.) weruk⸗ 
keita metää. 

Bricolier, m. hewonen, jofa weto- 
hihnoilla on afetettu aifahemofen wie 
reen. 

Bride, f. fuitfet, päittimet; objaffet, 
obja; napinlämen lääkös; leukanauha 
gatuela, ellonkahwa; tourner b., äkkiä 
ääntää] (kuw.) muuttaa mielenjä; à 
b. abattue, täyttä mnelistä; b-s à 
veaux, tyhjät werufleet. | 

Brider, v. a. fuitfittaa, (uistaa; ff 
toa fomwaan: abbistan [waatteista); 
(kuw.) BGillitä, pidättää; b. Pancre, 
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afettaa puukenkä ankkurin kouraan; oi- 
son b., tolwana, tyhmyri. 

Bridoir, m. batun 1. 
nauha. 
, Bridon, m. tuolaimet; eräs fuitfien 
aji. 
Bridure, /. (merim.) anffurin ken⸗ 

gittäminen. | 
Brie, f. lawannes, jolla leipoja tai- 

finaa waiwaa. 
Briée, f. fyrjän wanufe. 
Brief, iève, adj. ST: ans 
Briövement, adv. lyhyesti. 
Briövet6, /. lyhyt kestämäifyys, ly⸗ 

hyt-aikaifuus. 
Brifaut, m. jabtifoira. 
Brife, f. fuuri leimän pala. 
Brifer, v. m. ahmia, botlaista. 
Brifeur, euse, s. ahmatti. 
Brig, m. 1. Brick. 
Brigade, /. brigadi (faffi ryfmen- 

tiä); (wanh.) lapraalikunta; polifimies; 
työmies jotajatamasta. 

Brigadior, m. fapraali hemoswäesfä ; 
(merim.) enfimäinen matruufi laimas- 
fa; b. de gendarmerie, fantarmijou- 
ton päällikkö. 

Brigand, m. roswo, ryömäri; (kuw.) 
fisurt, nylkyri. 

lafin leuka⸗ 

Brigandage, m. rostwoominen, ryö- 
mäys; nylkeminen. 

Brigandeau, m. lurjus, weijari, 
fonna. 

Brigander, v. n. rostvota, ryömätä; 
tietoa. 

Brigandine, /. pansfaripaita, rauta- 
paita. 

Brigant, m. tuoreet baïlot. 
, Brignole, f. brynelli, eräs plumun 
aji. 
Brigue, f. Harrastaminen, juoneilla 

yrliminen johkin; juoni; liitto, puo- 
ue. 
Briguer, v. a. harrastaa; Pokea juo- 

neilla perille päästä. 
Briguour, m. juonittelija, juoneilla 

perille pyrkijä. 
rillamment, adv. loistamasti, fois- 

tamalla tamalla. 
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Brillant, ute, adj. loistaa, hoh⸗ 
tama, forsfea, fomea. 

Brillant, m. loisto, hohto; bobto- 
fimi, briljantit; faux b., telobriljauti; 

j turha fanaforsfu. 
Brillanter, v. a. biota briljantifft; 
O tuottaa loistoa, faattaa loisto⸗ 
affi 

riller, v. m. loistaa, hohtaa, kiiltää, 
belottaa. 

j Brilloter, v. n. wähin loistaa 1. fiil- 
ää. 
Brimbale, /. pumpun wiipotin. 

ï Brimbaler, v. a. heiluttaa; helis⸗ tää 

. Brimborion, m. joutamia, jonnin- 
joutamat. 

Brin, m. ovas, forfi; twefa; langan 
L muun pitlän ja pienen efineen pätkä; 
hitu; er fuora puunrunto; bois de 
b., fabatuffi. — Brin à brin, adv. 
fappalettain. 

Brinde, f. termehdysmalja; il est 
dans les b-s, hän on bumalasfa. 

Brindille, f. pieni puun-ofja. 
Bringue, f. bewosfaaffi, koni; pitkä 

laiha nainen. 
Brioche, /. eräs pannufaafun laji. 
Brioine, /. foiraunauris (öryonia 

alba). 
Brion, m. puisfa, erittäin tammisja 

kaswawa fammal. 
Briotte, f. eräs vwnoffofufan laji 

(anemone). 
Brique, f. tiili, tiililimi. 
Briguot, m. tulufjet, tulirauta; ly⸗ 

bot fällä. 
Briquetage, m. tiilimuuri; tiilin= 

kaltainen rappaus, falfitus. 
Briqueter, v. a. tiifinfaltaifeffi ra- 

pata, kalkita. 
Brigueterie, f. tiilitehdas, tiililato. 
Briquetier, m. tiilenpolttaja, tiili 

tauppias. 
Briquette, f. turpeista, puunfuo- 

rista, kiwihiilen porosta tehty poltto- 
aine. 

Bris, m. mälimwaltainen murtami- 
nen, murto; ftjäänmurto; baaffiriffo; 
laiwahylky; b. de prison, farfaami- 
nen mwanfeudesta; b. de scellé, finetin 
färkeminen, murtaminen; droit de b., 
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masu -omistajan oikeus vantaantunee ! wiinirnukn; (wa ) paistinivarras; 
de b. en bouche, äkistä ſnuhun; de jen taiva 

Brisable, a ärkywä, jota moi|bric et de b., jos jollakin, jos joKa- acte adj. (ärtyä, E ao i 

Brisant, m. luoto, tari, falafari; 
tailenlaijet meren aaltoja murtawat 
faitolfet. 
n f. Brusguembille. 

f. tohtunkiinen tuuli, purje 
Ni b.  arabinöe allinen tulen 
puusta. 

Brisées, /. pl. taitetut offat, joilla 
wiitataan ajetun otukjen tie; (kumw.) 
jälki, efimerkki; aller aux b, Miydä 
elfilla miitattua tietä; courir, aller 
sur les b. de an, feurata jun efi- 
merkkiä, filpailla him fanéfa ; repren- 
dre ses b. uudestaan ty tyä esley⸗ 
ro toimeen. 

Brise-glaeo, m. jäämurtaja. 
Brisement, m. murto; aaltojen tyrö- 

ty L fuobu; b. de coeur, fydämen jore 
tuntus. 

Brise-mer, m. meren-aaltoja murs 
tama laitos. 

Briser, v. a. murtaa, rubjoa, riffoa; 
tatkaista (puhe); uumwuttaa; loukuttaa | wen 
(pellawia); fartata (milloja); laskea ko⸗ 
toon (kangas). — v. m. fortua, pub 
jeta [aalloist a]; törmätä (wastaan); 
taitetuilla offilla merkitä (otukfen jäl- 
jet); brisons lä, jättäkäämme ſikſeen, 
e fiitä ſen enempää; j'ai brisé avec 
lui, minä olen fuopunnt hänestä ; 
tre brisé (à), olla hywin tottunut 
i — Se b., v. r. murtua, riffna; 
olla tatoonpantana [pöydistä, (afiraa- 
meista 
[010 raison, m. felapäinen Iörpöt- 

3 
Briseur, m. murtaja; b. d'images, 

furoanraastaia. 
Brise-vent, m. tunlenfuoja, tuulen- 

warjo. 
Brisis, m. fatontaite. 
Brisoir, m. pellamasfouftu. 
Brisque, f. exe korttipeli. 
Brisure, f. taitos, taite, polwi, lit 

to8; la b. d'une table, faranapailla 
päydäsrä; mât à b., ufeista kappaleista 
liitetty masto. 
Brizomanoie, f. unenfelitys-taito. 
Broc (c et äänny), m. wiinihaarilla, 

m tam 
Brocantage, m. lailenlaisten foris- 

tue ja taibekalmjen kanpitteleminen. 
Brocanter, v. m. faupitella kaiken⸗ 

laifia toristu8- ja taidekaluja. 
Brocanteur, euse, s. faifenlaisten 

loristus- ja taidekalujen taupittelija. 

Brocante, {. tanto josfa tulekfima 
rälykouppias antaa tauppatawaranja. 
Brooard, » m. Marsa rer v pietojana. 

&. pistää 1. pistellä 
a." 

Brocardeur, euse, s. pilttakirmes, 
irwibammas. 

Brocart, m. brofati, kultalanka⸗kan⸗ 
gas 

Brocatelle, , f. halmempi brolati; ere 
marmorin laji. e v 

Brochage, m. firian wibloominen. 
Brochant, adj. b. sur le tout, wielt 

laupanpäällijelft, paitfi munta kaikkea; 
kuwa, joka waakunasſa län poikki fil: 

“Broche, J. paistinwarras; warras, 
fuffawarras; kynttilämarras; ora; rin- 
taneula, nitomanenla;: ; kurki (maalitans 
lusſa); awaimentieli; puolafara; palin; 
nastali; tynnyrintappi; vendre du vin 
à la b., viiniä mähittäin myydä; don- 
ner dans fes ojata täsmälleen. — 

8. pl. metiüfian torahampaat. 
“Brochés, f. vartaallnen 
Brocher, v. a. fulta-, hopea-, filkki 

futeella kutoa, neuloa; wihfoa, wiholle 
panna kirja; lyödä nauloja hewoſen 
kenkään; tohmata, hotitoida. 

Brochet, m. baufi. 
Brocheton, m. mwähdinen hanki, hauen⸗ 

puillo. 
Brochette, [0 paistin-ora; lasta, jos- 

ta ruokitaan lin nunpoifafia: Wwartaasia 
paistettu waſikan makja ja (ydämykjet. 

Broohetter, v. a. wartaalle pistää. 
Brocheur, euse, s. firjannitoja; jus 

tankutoja. 
Broohoir, sn. hewoſen tengitykjesjä 

Täytettävvä vajara. 
rochure, f. firjan mihtkominen; 

wihko, lentofirja. 

7 
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, v. a. Riviottaa Firiefie,|  Broesailles, 1. Broussailios. Brocharer 
lentokirjoja, mihkolirjoja. 

Brochurier, m. lentolirjain, wihlo⸗ 
kirjain tekijä 1. painaja. 
Broooli, m. italialainen Paali. 
Bredeguin, m. päältä paulotettamat 

puolijaappaat; uaifen, lapjen teufü; 
puolijaappaat, joita muinoin käyttimwät 
erittäin lomillijet näyttelijät; (kuw.) 
fomebta; chausser le b., Hrjottaa to» 
i näytellä tomedtasja; — b-3, pl. 
espanjalaifet faappaat (kidutuskone e): 

er, v. a. broberata, nenlomuts | w 
fila firjata, fnwille neuloa, tikata; 
(fnw.) foristella; b' au crochet, mir 
tata, kutoa. 

Broderioe, f. tilkans; 
(tuw.) koristus. 

Brodeur, euse, s. broberaja, tikkaaja ; 
(Eu) autant pour le b., usfofoon fen 

odoir. m. RHRipuola. 
Broie, louftu. 
Broiement. Broîment, m. l[oulutta- 

minen, rubioominen, mujertaminen. 
Brome, Bromos, m. fattara, Gan, 

Sentanea ( (bromus). — * 
Bromélie, /. ananaskasmwi. 
Bronehade, f. Bronchement, m. 

tompastuminen 
Bronche, /. henkitoriwi, jola tuottaa 

broberaus, 

ilman teubloibin. 
Broncher, v. m. ko astua, hoimata; 

(tmw.) erhettyä, kur 
Bronc D eatiteriven: 
Broncocèle, " aisé henlitormesja. 
Bronchotomie, f. benfitorwen ratfo- 

minen. 
Brontias, m. Brontolite, . uftofen 

uuoli, ukkojen maaja; rii iefainen 
rauta. 

Brontophobe, adj. nilojensilmaa pel- 
täämä. 

Brontophobie, /. H an k. 
Bronse, m. pronefi; malmi; 

maski; pronsfiluma; pronefiraha; —* 
mäti; fondeur en b., pron$fimalaaja. 

Bronger, v. a. pronsfinkaltaifetfi 
tehdä ; pronefitaa; Rriietyttää terästä; 
mustuttaa nahkoja. 

Broquart, m. ylfimuotias hirwi. 
Broqueteur, m. foloilija (elon). 
Broquette, f. pieni naula, nupi. 

Brosse, f. harja; b. à barbe. parta» 
futi; b. à peintre, maalauefnti. 

Brosser, v. a. barjata; puhdistaa 
milloja. — Se b., v. r. harjata itfenfä ; 
se b. la tête, harjata päänfä. — v. 
n. famota metfisfä [hiriwestä]. 

Brosserie, /. harjannitojan ammatti ; 
barjafauppa, Garjatehdas. 

Brossier, m. harjannitoja. 
Brosauro, f. nahloihin harjalla pantu 

Tron, Brout, m. pähkinän mihertäis 
nen werbo. 

Brouée, f. wibma, fumu, udma. 
Brouet, m. eräs liemifeitos; b. noir, 

fpartalaisten musta liemi. 
Brouette, f. fottifärryt, käfirattaat; 

condamné à la b., linnantyÿbün tuo- 
mt 

Brouotter, v. a. fottilärryillä hilata: 
läftrattaisja fuljettaa. 
N Brousttour, m. fäfirattailla Puljet- 
aja. 
Brouettier, m. lottilärryillä hilaaja. 
Brouhaha, m. reubina, hälinä, rie⸗ 

papa tlo. 
Brouillamini, m. häiriö, felamyly, 

joie 
Brouillard, m. ju, usiva. — adj. 

pa ker TI b., imup 
uille, ft rouillerie. 

Bronillement, m. felaforto, ſekaſotku, 

v. a. felottaa, bimmen- 
tää, fotfea, welloa, fellata, häiritä; faat- 
taa evipuraifuuteen; b. du vin, fetot- 
taa 1. tehdä fekafekfi wiini; b. des vias, 
fefottaa eri miinilajia yhteen; b des 
oeufs, munajurffaa keittää; b. la cer- 
velle de qn, hämmentää. mieli; b. 
deux amis, faattaa eripuraijuutta ys- 
täwien mwälille; il est brouillé avec 
le bon sens, jän ei ole täyfimielinen. 
— Se b., v. r. Läydä piliveen, pilwit⸗ 
tyä; fekaantua, hämmentyä; joutua eri⸗ 
puraifuuteen. 
Brouillerie, f. epüfopu, eripuraifuns, 

riita. 
Brouillon, onne, adj. ja s. raubat- 

tomuuttaa tuottama; lemoton ihminen, 
lemonhäiritfijä. 
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Brouillen, m. tonfepti, alfufiriotns ; 
memoriali. 

Brouillonner, v. a. fonfeptiin, me 
morialiin firiottas. 

Brouir, v. a. polttaa 1. kuiwata wife 
jat [auringosta]. 

Bronissure, f. hallan tekemä wabinto 
kasweisſa. 

er, v. a. 
failla. 

Broussailles, f. pi. penfasto, wiita; 
obbate, marwifto. 

Broussin d'érable, m. wifa; b. de 
mer, merenmaalto. 

Brout, m. puun werfo, mea. 
Brouter, v. a. ja m. fyödä tedolla 

[tarjaota , a faitumella. 
L. pienet oljat ja 

varis, okt iatnppnja tehdään ; 

a yon, m. bhierrinkimi, janbnri, 
määri (jolla vuärit jauhetaan). 

miniä. 
Brunai, £ Bréant. 
Bracin, m. puifipuu. 
Brugnon, m. perfita. 
Bruino, JA tylmä mihmalade 
Bruiné, 66, adj. tyimän mihmaja- 

teen wahingoittama. 
Bruiner, v. imp. fataa kylmää wib- 

maa. 
Bruire, v. «. tohista, humista, fu- 

rista; jylistä [uttojesta]. 
Braissement, m. humina, kohina, 

furina. 
t, m. panbu, räydy, juste, jyry, 

folina, min, furina, hälinä, ryty, 
faléte, humina, mutina, paukans; melu, 
—* melske; huhu, bobu, maine: 
nuto 
nr nte, adj. tulinen, tulikuu- 

oittama. 
my 0-00, m. wäkemä REbüri; piippu- 

"Bra, 60, adj. ja pari. poltettu; 
vin funmennettu wtini; cerveau 
—— Hutmapää. 

Brälement, m. polttaminen, poltto. 
Bräler, v. a. polttaa, jytyttää palas | e 
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maan; tulistuttaa, paahtaa; b. la cer- 
velle à gn, ampua jän aiwujen läpi. 
— v. «. palaa, himota. — Se b., v. 
r. polttautua, tärmentyä. 

erie, f. wiinapolttimo. 
Bräleur, m. b. de maisons, murla- 

polttaja; être fait comme un b. de 
m., olla birtebifen 1. roswon näkki: 

Bralot, m. Polttofaima: mäkemästti 
Hystetty ]. fuolattu ruola; tuimuri, 
set äjä. 

ure, /. palohaawa: tulenwika, 
Dat anti). not, , ote. wmiljasfa); ; mia 

at (tau poltinmer 
BCmatrs m. wuoden toinen tune 

tau ranstalaifen tafawallan ajanias- 
tusja (Lokakuun 22 päimästä Marras- 
funn 20 äimään). 

Brumal, ale, adj. talwinen. 
mn f. Guuru, nema, meripio 

ietuttaa pens | nen 

Brumeux, ouse, adj. uémainen, ntuis 
nen. 

Brun, une, adj. rusfen, ruuni; tum- 
ma. — m. ruskea, ruuni märi; ruskea⸗ 
werinen mies. 
u watre, adj. runnilantä, ruſot⸗ 

ruskeawerinen nainen; sur, 
à ir b ämyn ajalla, yänyerä. 
Brunel 6, — (kasw.) Pen, 

adj. rnéleatverinen. 
—— F. pieni lemmenlaulu. 
Bruni, je, adj. poleerattu, ftillotettu, 

wälktyväti hiottu 
Brunir, v. a. ruskenttaa, tehdä rus⸗ 

tealfi ; Killottaa, tirkastaa. — v. n. 
vuskettua. 

Brunissage, m. tulta: ja bopeaïaiu- 
jen Killottaminen. 

Brunisseur, m. tiillottaja. 
Brunissoir, m. tiilotusranta, til. 

tytysrauta. 
Branissure, f. fillotetan falnn kirk⸗ 

fans; ftillotuétaito, würin tummebtu- 
minen. 

Brase, m. eräs kangas⸗tanerwan laji. 
Brusguo, adj. äfillmen, älkipikainen, 

nurja, tyly, mama, ynfeä. 
Brusguembille, Pa eräs forttipeli. 
Brosquement, adv. älillifesti, j. n 
 ( Brusque. 
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Brusguer, v. a. murjasti, tylysti! Bäoher, v. a. tirmeelä ojamurnille 
tohdella; b. ‘une affaire, ajaa afta dti, | weistää; (lativ.) pilaantuneen pnulap- 
pikaijesti; b. une place de guerre, 
wälirynnölölä malottaa; b. l’aven- 
ture, onnenja nojasja ryhtyä toimeen. 

Brusguerie, /. tyly, nurja ]. tuima 
luonne; tylyys; nurjuus, törkeys pu- 
heesfa ja käytökjesjä. 

Brut, ute (t ääntyy), adj. vaala, 
muoffoamatonu, wiljelemätön; (kuw.) 
raala, törkeä. 

Brut (t ääntyy), m. brutto, tulhu- 
tuo; myyntihinta tuotanto-kustaunul- 

ta poielukematta. 
Brutal, ale, adj. pebollinen, törkeä, 

raalla, fiimoton. - m. törkeä mies. 
Brutalement, adv. törkeästi. 
Brutaliser, v. a. törkeästi kohdella ; 

rääkätä. 
Brutalité, f peboflifuus, törkeys, 

raakuus; pedollinen himo. 
Brute, /. järjetön eläin, nauta; 

(tum.) aika tyhmä ihminen. 
Brute-bonne, f. eräs päärynän laji. 
Brayamment, adv. juurella melulla, 

panhulla. 
Bruyant, nto, adj. paubaawa, me- 

luoma; fuuri-iüninen. 
Bruyère, 7. kangastanerwa; fanertva- 

faugas. 
Bryone, f. Toivan nauris (bryonia). 
Buanderie, /. pejohuone. 
 Buandier, 1öre, s. peltiä, pyylinpe- 

fijä. 
Bubale, m. antilopi. 7 

, f- nyppyh, nyppylä. 
Buberda, | À —E 
Bubon, m. ajos 1. paiſuke kupeisſa. 
Bubonocèle, m. fumwelobju. 
Bucoal, ale, adj. fuu-: nerf b. 
Buccin, m. trumpetti-koteloinen; pa- 

fuuna. 
Buccinateur, adj. ja m. lenfafuun 

jäntäre. 
Bucentaure, m. tomea laita, josfa 

purjehti Venetian Dogi, merta fiblas 
tesjanja. 

Bucéphale, m. Alekſanteri fuuren 
vatju; (kuw.) taisteluratiu. 

Bâche, f. Balfo; alafintukki; (furo.) 
tolwana; talastajalaima. 

Bûcher, m. halkowaja; halkopiha; 
polttolaiva. 

paleen fijaan afettaa uufi. 
Bäoheron, m. halkojen hakkaaja. 
Btchette, f. balfonen; lastu. 
Buooligue, adj. paimen-elämäns; — 

b-s, pl. f paimenlaulut. 

Budget, m. waltiofulunfien armwio; 
tulojen ja menojen armwio. 

Buée, f. pejo; leimäntilu. 
Buer, v. a. pestä pyyttiä. 
Buerie, /. pejohuone, pyykkihuone. 
Buffet, m. laskettama; feukkikaappi, 

jenkki; fenkkipöytä, pöytä johon omat 
afetetut tarjottamilfi atmwotut ruoat ja 
juomat; bopeijet pöytäkalut; urkujen 
puntyö; b. Vorguos, famari-urut. 

Buffeter, v. a. janotaan rahtintie- 
hestä, joka matkalla [äpäijee wiinityn⸗ 
nyrin marastaakjenja. 

Buffeterie, f. pöytähopeisto. 
Buffetier, m. fuoffamieras, kupin 

nuolija. 
Buffetin, t. Buffletin. 
Buffle, m. puhimelishärkä; peitottu 

puhivelintalja; tölteri, kofana. 
uffleterie, f. jotamiehen kaikki nahla- 

fines 
uffletin, m. pugioelin wafilka; puhe 

welin wafifan nahka. 
Bufflonne, f. puhweli⸗lehmã. 
Bugle, f. (ta8w.) afantaali, atan- 

ſuurus (ajuga bugula); erät luparis 
nen builu. 

Buglose, f. (faëtv.) büränlieli (an- 
chusa officinalis). 

Bugrane, f. (faëiv.) oraflo (ononis 

Buire, /. baarifto. 
Buis, m. pulfipuu. 
Buisson, m. penjas; penfaiéto, mii» 

balko; lehto. 
Bnissonner, v. n. olestella wiida⸗ 

foëfa [birwestü, kun on farmenja beit- 
tänyt]; werſoa. 

Buissonnet, m. pieni penfas, wiita⸗ 
nen. 

Buissonneux, euse, adj. penjahinen. 
Buissonnier, ère, ad. wiidakosſa 

oleskelema; faire l’école b-e, laisko⸗ 
tella, joutiloita [foulupojista]. 

Buissonnier, m. joen tulkumäylän 

| spinosa). 
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tarkastaja; fataman tarkastaja; penfase w Baroaueratio (ti = fi), . mirka- 
. alta aidoilla istutettu paikka 

Bulbe, /. fipnit tukanjuuresfa. 
Balbeux, euse, adj. fipulimainen. 
Bulbiföre, adj. fipulia tantawa. 
Bulbiforme, adj. fipulinmuotoinen. 

m. fobeli. 
Bulime, m. eräs foteloifen laji. 

, m. paamillisten bullain 
totoelma; bullasto. 

Bulle, L raffo, tupla, wefikello; paa- 
millinen bulla ]. ajetus; — b-s, pl. paa- 
millinen awoin waltuu Gengellifeen wir⸗ 

n. 
Bullé, 6e, adj. finetillä wabroistettu. 
Bulletin, m. aalifetelt; bulletini, 

lyhyt jota päimä antama firiallinen fer- 
tomus; fanoma jlun tilasta; mirallis 
nen ilmotus; majotusfeteli; termenden- 
todtstus; wälisaiklaimen kuitti; kuitti, 
jola annetaan mirastotsta, finne jäte= 
tyistä aftakirjoista; b. des lois, afetns- 
fotous. 

Bulleux, euse, adj. raffoinen. 
Bulliarde, /. tuun täplät. 

m. puu, jonka latva on 
pallonmuotoifekfi leikattu. 

Bunette, /. (eläint.) rautiainen. 
jas, m. metjärapjati. 

Bupreste, m. faunofuoriainen (Gyön- 
teinen). 

Burail, m. eräs farfifanfaan laji. 
Buraliste, m. ja /. fontorin efimies, 

famveri. 
Burat, m. eräs wahwa, wanutettu 

willainen J. puoliwillainen kangas. 
Buratine, f. hienompi burat. 
Bure, f. larfea willakangas; malmi- 

fuonen aukko wuorifaiwofiesfa. 
Bureau, m. tirjotuspöytä, firjotus- 

pulpetti wirkahuone, työkammio, fanss 
iahuone; toimisto; waliofunta; ton: 
tort; vhteen wirkakuntaan tuulumat 
mirkamiehet: — wirallinen laitos; b. 
d'adresse, afiatoimisto; b. des finan- 
ces, waltiomarojen toimikunta; b. de 
placement, laito8, josja neuwotaan 
palmeluspaikkoja ja palmwelijoita; b. de 
charité, waiwaisboitofunta; b. de paix, 
fowitus-oifens; jour de b., wirlalun- 
nan istunto. 
Bureauerate, m. mabtawa wirka⸗ 

mies; wirkawaltias. 

Bureaucratique, adj. wirkawaltai⸗ 
en. 
Barette, /. mähäinen [nunpuofesta 

fupistettu Tannu; alttarilannu; b. à 
mouler, tynttilänmalajan fannu. 

Burettier, m. alttaripaliwelija. 
Burgandine, /. eräs fannis perle 

mon laji, joka faabaan fimpinkoista. 
Burgau, m. fimp{utfa (nautilus pom- 

pilius). 
Burgrave, m. linnakreiwi; faljalais 

nen arwonimitys. 
Burgraviat, m. linnakreiwin alue. 

, m. piirtorauta, piirustin. 
Buriner, v. a. piirtää metalleihin. 
Burlesgue, adj. ilmeinen, fujeelli- 

nen. — m. iloeilyö. 
Burlesquement, adv. ilweifesti, ku⸗ 

jeelifesti. 
Buron, m. muoripaimenen maja Au- 

vergne'sja. 
, ale, adj. édit b., werons 

nosto-kisky. 
, H m falanluusta 1. AL 
ebty ohut lastanen naisten liimisfü. 
VM m. [. Buse. 
Buse, f. hiirihaukka; (kum.) rauffa. 
Busguer, v. a. panna teräljijet las⸗ 

tafet Itimiin; b. fortune, foettaa on- 
nea faamuttaa; cheval busqué, fou- 
ferofuonoinen hewonen. 

uière, f. lastajen tuppi Iii- 
wisjä; neulottu lapfen rintaliina. 

sard, m. witnatynnyri, noin 100 
fannun metämä. 

Busserole, f. flanpuola. 
Buste, m. rintakuva, ihmifen runko. 
Bustrophe, f. Boustrophédon. 
Bustuaire, m. palfatut romalaifet 

taistelijat (glabiatorit), jotka mainajan 
polttolaman Uärestä taistelimat. 

But (t ääntyy), m. maali, pilkku, 
tähtäyspilllu; tarkotus, tarkotusperä 
[mämäärä; toucher le b., ojata pitt. 
uun; passer le b., ampua fimuun; 
aller au b. fuoraan ryhtyä aftaan; 
b. à b., tajapäätä, fuutafuffin ; troguer 
b. à b., mathtaa fuutafntiin, mäliä te 
femüttü; jouer b. à b., olla tafasfa pe- 
latesfa. 

But-en-blanc, m. pyöjyn fantontatfa; 



Bute 

tirer de bi ampua fuorasti pill 
n. 

Bute, /. lamiorauta, lawiomeitfi. 
Buter, v. m. ojata maaliin (pallo- 

ja —— lt himota, pyytää; 
mpastua [bewofista ]; tueta holmipi- 

larilla. — Se b., v. r. (à go.) uutte 
rasti pyytää itkin; se b. l’un contre 
l’autre, HhHä riidellä keskenänfä. 

Batière, f. pyoſy maaliin-ampumista 
w ar AA 

Butin, m. faalis, ryöstö. 
Butiner, v. m. läydä faaltisfa. 
Butireux, ouse, adj. moita fifältä» 

wä: les parties b-es du lait. 
Butoir, m. falmwiuweitfi, harlinrauta. 
Butome, m. (fasm.) rimpi, farpa 

(butomus). 
Butor, m. ruomonpäristäjä; (luw.) 

tyhmä mies; butorde, tyymä nainen, 
tyhmä ankka. 

, J maaluklula; multaläjä; 
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ampuwalli; poudre de b., ruuti usaa- 
Itin-ampumista warten; être en b. à, 
olla jllefin altisua. 

Battée, f. tuetusmuuri fan kum⸗ 
paijesfa pääsjä. 

Butter, v. a. tueta (holmi, muuri); 
mullalla peittää, mullita. 

Buttière, & Butière. 
Butyreux, euse, adj. {. Butireux. 
Buvable, adj. juotawaffi kelmolinen, 

juotama. 
Buvant, nte, adj. ju 
Buvetier, m. rawintolan ijäntä. 
Buvette, /. rawintola. 
Buveur, euse, s. juomari, juoppo. 
Buvotter, v. n. ryyppiä, maistella. 
By, m. lasfusoja newasſa. 
Bysse, Bussus, m. fallis-arwoinen 

fangas muinaiskanjoilla; aine, josta 
Hä walmistettiin; (faëro.) eräs [emän 
ait 

C. 

à, adv. täällä, tänne; ca et lä, 
f täällä, finne tänne; de çà et de 
à, finne tänne; en çà, tähän faafta; 
comme ça, tällä tamalla; joltijeeti. — 

int. 10, reippaasti. 
"Oa täytetään joskus cela fanan we⸗ 

rosta. 
Caablé, adj. bois c., tuulen murta- 

ma puu, murros, vrytö. 
Cabal, Caban, m. tamwara, jofa on 

uskottu ilulle myytäwãlſi. 
. Cabale, / Suutalaisten fabbala; 
juoni, falajuoni; kamwaluus; lahlo, puo- 
luekunta. 
Cabaler, v. m. juonitella, wmehkeillä, 

nimoa falahankkeita, harjottaa kawa⸗ 
fuutta. 
Cabaleur, m. juonittelija, ſalahank⸗ 

keiden niwoja, wehkeilijä. 
Cabaliste, m. fabbalista, tabbatan | 

tuntija. 
Cabalistigue, adj. fabbalistinen, lab- 

balan-. 

Caballeros, m. espanjalaijet willat. 
Caban, m. merimiehen wiitta 1. pääl- 

[ystatki. 
Cabanage, m. amerilalaisten metfä- 

[äisten majapaikka. | 
abane, /. mökki, foppt, maja; mu 

nitushäkki pienille linnuille; hytti, fa- 
juuta mähemmisjä alnffisia; metfäs- 
täjän foju, teerikoju; wenbeen ; 
c. de ver à soie, marmuista tehty 
pefä, misjä ſilkkimadot kutomat. 

abaner, v. n. ja so Cabaner, v. r. 
rakentaa foju ilmajuojalfi. 

banon, m. mähäinen mökki, koppi; 
toppi hulluins ja wantenshuoneesſa. 

Cabaret, m. fapafta, krouwi, wiini⸗ 
kellari; tarjoin, tee» 1. kahtmikapineet; eräs 
kaswi (asarum); jomppulintu; c. bor- 
ne, Gnuono fapefla; c'est an pilier 
e c., hän on alituinen kapakkawie⸗ 
8 tas. 
| Cabareter, v. m. yhä oleskella kapa- 
foisfa. 
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Cabaretier, iöro, +. lapalen, tous 
win ifäntä 1. emäntü. i 

Cabas, m. vuolokoppa (mwiikunoita 
warten); waunut pajasta punotulla fo- 
palla; naiſen päähine. 

Ca , m muinoinen fotamies 
ben bytyrä. 
Ca m. wmäkiwintturi, kinunki. 
Cabillaud, m. fapaturéla, fabeljo. 
Cabine, f. mähäinen fajnuta 1. hytti 

fauppalaiwoisſa. 
Cabinet, m. kabinetti, mähäinen kam⸗ 

mio; wirkahnone; kirjotus⸗, työkammio; 
taide-, rahas; Imonnontuotteiben wa⸗ 
rasto, mufeo 1. fabinetti; huwimaja, leh⸗ 
timaja; (kuw.) ballitusneutvosto, halli 
tus; afian-ajajan hoidokkaat; le c. de 
France, Ranskan Hallitus; secret de 
€., waltiofjalaijuns; grand homme de 
c., Juuri waltiomies; c. d’aisance, 
matti; c. d'orgue, kamari⸗nrut. 

Câble, m. Taapelitoumi, trosfi, ank⸗ 
faritoumwi; faapelimitta; filer du c., 
wiiwytellä, mwitkailla. — 

Cäblö, m. palju punottu nyöri. 
ED f. Taapelimitta (noin 120 
yltä). 
Câbler, v. a. punota toumia. 
Cablière, /. times (werfosfa). 
Cabliau, sm. f. Cabillaud. 
Caboche, 7. tenkelikli, lemeäpäinen 

lyhyt mrd; eräs Talan laji; (kum.) 
allo, pää. 
Cabochon, m. füllotettu mutta bios 

maton kalliskiwi; nupi, tenlikainen. 
n phhotage, m. vantapuriebbus, ranta⸗ 
tike. 
Caboter, v. «n. purjehtia rantoja myö- 

ben 1. faaristosja. 
Caboteur, m. rannanpurjehtija, van. 

talullija. 
 vahotter, m. vanta-alus, faaristo- 

alus. 

Cabotin, m. ftiertämä ilmeilijä, fo- 
meljanti; huono näyttelijä. 

Cabre, f. telineet, jalat. 
se Cabrer, v. r. fawabtaa pystyyn 

[jewofesta]; (futo.) tuimistua, närkäs- 

Cabri, m. wohla, muobenfaritia. 
Cabriole, f. firmausbhyppy, hypäkkä. 
pabrioler, v. n. lirmata, heittää hy⸗ 

päitää. 
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Cabriolet, m. tobrioletti; emät lolfi- 
pyöräifet ajoneumot, kääfit. 

Cabriolour, m. firmaaja, Gypälän 
heittitjä. 

Cabron, m. woblaunabla; munkki⸗ 
kaapu. 

Cabus, adj. m. chou c., püütaafi. 
» jane, v. n. biipottan [pelto- 
ytetä]. 
Cacade, f. tarpeen teko; tyhmä teko. 
Cacao, sm. falaopapu: fatao. . 
Cacnotier, Cacaoyer, m. takaopuu. 
Cacaoyöre, f. fafaopuiste. 
Cacarder, v. m. Paafottaa. 

ot, m. potomalas, eräs walas- 
falan laji. 

Cache, /. fütfô, piilopaikka. 
Cache- 6, m. püloffilla olo 

(keitti). 
ement, m. piilottaminen. 

Cachemir, m. fallis-arwoinen kangas 
Casbmirista Thibet'in maasja; kash⸗ 
mirbnivi. 

Cacher, v. a. lütle, piilottaa; peit- 
tää, werbota; falata. — Se O. v.r. 
lätkeytyä, piillä, lymyä; werbota ite 
fenfä; se c. de qe., pitää ikin falasfa; 
se c. de gn, olla maroillaja jlnta 
wastaan, pitää falasja jfuita; se c. à 
qu. lähteä jlulta piiloon. 

Cachet, m. pitfieri, finetti; merkli« 
raha opetustuunista, vuola-atertasta j. 
n. €; lettre de c.. (wanh.) funinfaal- 
lifella ſinetillä fuljettu kirje, fifältämä 
jotakin falaista käskyä; cet ouvrage 
porte le c., de son auteur, tämä teos 
tuntuu yllä tekijältänjä. 

Cachoter, v. a. julfea finetillä. 
Caohette, JA piilopaikka, lymypailka ; 

en c., falamtbfaa. 
Cachot, m. pimeä mankeuskoppi. 
Cachotterie, /. joutamista juurien 

mutka falaifuukfien teleminen. 
Cachou, m. catefu, Indiasſa Pasma, 

wan puun piblainen neste. 
Cacique, m. muinats-meljilolainen 

vuhtinas. 
Cacochylie, f. huono vuo'an fulatus. 
Cacochyme, adj. ja s. taudillifia nes- 

teitä täyji; (kuw.) oifullinen, haawekſija. 
Cacochymie, f. mesteiden taudilki» 

fuus ihmifen vuumiteja. 
Cacodémon, m. pala benti. 
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N —— f. wirheellinen oito- 
riotue. 
Cacologie, f. mirheellinen lanſelma. 
Caoophonie, f. äänien epäfointu. 
Caoositie, f. ruokanujo. 
Cacogèle, m. turhapäinen into 1. kii⸗ 

wand. 
Caotier, m. faftusfasmi. 
Cadastre, m. maatiria, jola felwits 

tää maatilojen awarunden ja wiljelys- 
tilan; maatilojen amaruuden ja wilje- 
lystilan arwio. 

, v. a. toimittaa cadastre 
( e. ſ.). 

Cadavérenx, euse, adj. ruumiin⸗ 
faltainen, raadbon-; odeur c-e, ruumiin- 
haju, raadonhaju; avoir le teint c., 
näyttää vuumiinlaltaijelta. 

Cadavérique, adj. runmiin-; ouver- 
ture c., ruumiin leiklans. 

VIO, m. Tunmis, raato. 
Cade, m. fnutiometeri (fuolamitta). 
Cadeau, m. lahja; Testit, pidot; ko⸗ 

reiltu alkukirjain. 
m. etuluffu, munalullu; 

luninkaallinen pönytäkalusto. 
Cadenasser, v. a. [ulita etulukulla. 
Cadence, f. tahti, polento; ladanfi, 

loppuwetüns; — lierityö; — luontemuus, 
fointu lanferafennukjesja; marquer la 
c., wiitata tahti; c. parfaite, impar- 
faite, fofo, puoli tadanfi. 

Cadenooer, v. n. waarin-ottaa tahti 
]. fabanfi. — v. a. tahtiin ſowittaa; 
c. ses pas, astua tahdin mukaan; c. 
ses périodes, autaa {nontewuntta, ſoin⸗ 
tua lanfelmillenja. 

dène, f. LCaleri-orjain lahleet; 
(laim.) puttinki, rautarengas laimwan- 
partaasja; eräs laji itämaifia tapetia. 

Cadenetto, . hinspalmilto. 
Cadet. ette, adj. ja s. nnorempi 1. 

nuorin meljistä, fifariéta; nuorempi 
mirasfa; kadetti. 

ette, f. laafaliwi, lattioikfi ja 
kadunkäytämikji; biljardi-keppi. 

Cadetter, v. a. laafkalimillä laskea. 
Cadi, m. turkkilainen tuomari. 
Cadis, m. tarkea millajarfi. 

N Cadmio, f. finffibappo; kalmeja, ſinkkli⸗ 
iwi. 
Cado Î. Catogan. 
Cadole, omilinkku, fäppi. 

Cage 

Cadran, m. auringonfello, tiimalanta; 
kellontaulu; eräs paperin laji. 

Cadran, Cadranure, /. jybänialke- 
mat tammipuisfa; eräs paperin laji. 

, m. kehä, reunus, ympärys; 
fuunnitelma, kaawaus; Tantamiehistö 
rekrytien bariottamista warten. 

Cadrer, v. n. yhteenfopia, foiutua. 
Caduo, uque, adj. wanha, riutunut ; 

raihnas, kitulas; rappiolla olema; (kuw.) 
katoawaiuen; mal c., kaatuwainen; legs 
C., succession c-e, ranennut testa- 
menti; voix c-e, mitättömälfi julis- 
tettu ääni (äänestykjesfä); lot c., ofuus, 
josta faaja luopuu. 

Caducéateur, m. vomalainen fotas 
airue. 

Cadunoöe, m. Merlurion ſauwa; ais 
Tueen ſauwa. 

Caducité, /. manhuus, raihuuns, 
rappiotila. 

ard, rde, adj. ulfofullattn, tees- 
fennelty. — s. teeskentelijä, ullokuattu, 
telopyhä; damas c., puolifilktinen ba- 
masti. 

Cafi 6, m. ulfolultaifuus, ulfo- 
pyhyys, tekopyhyys. | 

arder, v. =. teeskennellä, olla ul⸗ 
fopyhä. 

Cafarderie, f. f. Cafardage. 
Cafardise, /. teeskennelty lempeys. 
Code, m. lahwi; tahmipapu; fab- 

wila. 
Caféier, ière, s. Tahmipuiston omis- 

taja. 
Caféière, Caféyére, Caféirie, f. lah- 

wignis NN 
afetan, m. faubtana (turfkilainen 

Wwiitta). 
Cafetier, m. fabwilan ifäntä, kahwi⸗ 

keittiö. 
Cafetière, /. fabtuipannu, kahwi⸗ 

fannu. 
Caftan, m. 1. Cafetan. 
Cage, f. linnunhäkli; ahdas kam⸗ 

mio, foppi; huoneen kehä; ratasfotelo 
(tellosja); laatikko, lipas; affunaunris- 
tillo; vrautalanta-werllo; falafatiéla; 
(laimw.) märsjy, märsfykoppa; c. d’un 
escalier, portaan fato8; mettre en c., 
pistää koppiin, wantenteen. 

Cage, f. (eläint.) fanabilainen Hanhi. 
Cagée, f. büfillinen, Häk*i täytenä. 
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Cagerotte, /. juustotantalo. 
Cagior, m Anna pias. 
Cagaard, rde, adj. laista, faislot- |! 

telewa, trétas. — m. laiéfuri, wete- 
ye 

lehtã 

Mr ter 

der, v. n. laisfotella, wete- 

J. faïélotteleminen, we- 

eux, ouse, adj. länkkäjääri; ut 
Are Propre rentel 

ote, adj. ja s. teeslentelemä, 
ultofullattu. 7) 
tai vagoterie, F. teeskennellyys, ulkokul- 
uus 
Cagotisme, m. telopyhyys. 
80 m. waublo; ihmifiä arostes 

K f. Taagi, hollantilainen fana- 

Cahier (= Lasie), m. paperimihto; 
firjotuswi5ko, 0, harjotmemihto: luentos 

) Ranskan fääthjen was wihlko; (! (1001).) 
listnefirjeet nintaalle. 

caha, adv. niin ja näin, buo- 
a em 

Cahot, m. hettans, täsjäys (wauuu- 
jen); fuoppainen 1]. epätajainen tie; 
wastus. 

Cahotäge, Cahotement, m. ajofalu- 
jen betlaus 1. täsjäys. 

oter, v. a. ja v. n. betfabuttaa, 

a a hökkeli eli. 
Cao, L KEN ue. 
Caieput, m. fajeput-öljn; kaswi, josta 

fitä faadaan. 
Caïeu, sn. lullafipulin wefa. 
.Caille, f. vpeltopyy (perdix cotur- 

1116, m. piimä. 
Caillebotie, PA wiilipiimä, maanto- 

piimä; piimätebl 
Caill ebotter, v. n. piimiä 1. piimit- 

tyä. 
Caille-lait, m. (kasw.) matara (ga- 

hum verum). 
N Caillement, m. juoffuttaminen (mais 
on). 

er, v. a. juoffuttaa (maitoa). 
— Sö c., v. r. juosta, juoljettua. 

Cailletage, m. lörpötys, lorutus. 
Cailleteau, m. muori peltopyy. 

Cala 

maidon) ; 
nainen, 

Caillette, /. juoffntin 
mato malonen; lörpöttelei 

—328 m. W ytyuyt meri; hurme. . 
iwiſnoda. 

— m. eräs päärynän laji. 
Caillou, m. Tuutilo, limfib. 
 Vailloutago, m. limfiö-, fuutiloteot, 

le Caillouteux, euse, adj. tuutilokimiä 
Gt 
Caillontis, m. maantienfora. 
Caïmacan, m. turffilaifen ſuuriwi⸗ 

firin fijainen. 
Caiman, m. amerilalainen frofobili. 
Caimand, Caimandeur, Caimander, 

k. Quém.. 
Caïque, m. eräs Arkipelagisfa Pie 

tetty alus; faleripurfi. 
Caisse, 7. tirstu, arkku, Jaari, ſalwo; 

rabafirétu; rahasto, faëfa; rumpu; 
waunujen koppa; paperilaatillo; tary⸗ 
fola (korwasſa); c. de marchandise, 
fauppatawaran tullu 1. palkla; c. des 
raisins, rufinaloota; c. d'épargne, 
ſääsſstöpankki; tenir la c., hoitaa ra⸗ 
hasto; battre la c., rummuttaa; ban- 
der la c., lähteä täpälämäteen. 

Caissetin, m. tufinaloota. 
Caissier, m. rahaston Hoitaja. 
Caisson, m. vaunut, jot&ja kuljete⸗ 

taan fotamiesten muona ja faikenlaifet 
fotamarat, muonamaunnt, ruutimau- 
nut j. m. €; waununfaatitfo. 

Cajoler, v. a. byrwüillä, fuijata, mat. 
ritella; mairitjemifilla mietellä. 

Cajol erie, /. Gymäileminen, mairis 
tus, imarrus. 

Cajoleur, euse, s. mairittelija, imar⸗ 
telija, liehakoitfija. 

jute, J fajuti, hytti (laiwasſa). 
m. fünfü, kamara; mufula, kuh⸗ 

N fa; luuwalon palara. 
e, f. tien wiertewyys. 

Calaison, /. laiman ſywyys wedesſa. 
Calambouc, m. eräs aloespuun laji. 
Calambour, m. f£. Calembour. 
Calament, m. Calamente, /. muoris 

minttu (melissa calamintha N. 
Calaminaire, adj. talmejanfelainen. 

E alamine, /. falmeja, eräs finttis 
iii. 

| Calamistrer, v. a. lihertää biutiet. 
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Calamite, f. fafmeja; ftoralft; eräs 
fonnan laji. 

Calamité, f. waurio, onnettomuus 
ben Pohtans (Hyleinen), maantwaiwa; 
tuéla, waiwa, onnettomuus. 

Calamiteux, euse, adj. onneton, furs 
tea, furfuteltawa. 

Calamus, m. falmusjuuri. 
Calandrage, m. manleloiminen. 
Calandre, N manteli, mankelimies 

tin; pyreneiläinen leiwo; eräs loppiai» 
fen laji; jymämato. 

Calandrer, v. a. manfeloita. 
Calandrour, m. manfelin wetüjü. 
Calao, m. nollaharalla. 

= Calatrava, m. espanjalainen ritas 
rifunta. 

Calbas, 1. Calebas. 
Calbotin, m. f. Calebotin. 
Caloaire, adj. lalfinjefainen; tuf c., 

Talkkikimi. — m. falfliterros. 

Calcédoine, /. talceboni-fimi. 
Calcödonieux, euse, adj. walfotäp- 

fitäe [talliskimistä]. 
Calcinabilité, /. falfinoittawaifuus. 
Calcinable, adj. jota woi falfi- 

notta. 
Calcination, 7. falfinoiminen. 
Calciner, v. a. faljinoita. 
Calciam (um = oom), m. faïlfio, 

metalloidi, jofa on faltin allu-aine. 
Calcul, m. tasku, lumunlaslu, arwio⸗ 

lastu, felwille lasku; harkinto; (lääf.) 
rakkokiwi, munnaiskimi, mura; kiwi⸗ 
tauti; faire le c. d’une somme, las- 
fea ſumma felmille; de fait c., hywin 
harlittuanfa. 

Caloulable, adj. mahdollinen laskea, 
artwata 1. bartita. 

Calculateur, m. (asfuntelijä, [uronn- 
laskija; joka tyystin harkkii. — adj. 
tarkoin harkklima: esprit c. 

Calouler, v. a. lastea luhta, laskea; 
armata, harkita. 

Calculeux, euse, adj. ([ääf.) tiwen- 
fekainen, muranfelainen. — s. kiwitau⸗ 
tinen. 

Cale, /. laiwan alin ofa, ruuma; 
fabbelmo, poufama; purfimallama; wie- 
remä rantaporras; waaja 1. faala, jolla 
nostetaan tafapintaan, aluste; ongen | 

Cali 

paino; (meriw.) rankaistukjeli laiwan 
alitfe metäminen. 

Calebas, m. (laim.) raftiköyfi. 
Calebasse, /. furpitia; furpitia-puilo. 
Calebassier, m. furpit{a-puu. 
Calebotin, m. funtarinfoppa, nastali- 

foppa. 
Calöche, f. faleisfi, mihtitjet wau⸗ 

uut; eräs huntu. 
Caleoon, m. aluehonfut, faïfongit. 
Caléfacteur, m. teittokone (höyryllä). 
Caléfaction, f. lämmitys, lämmittä- 

minen. 
Calemar, Calemare, m. f. Calmar. 
Calembour, m. falamburi, fanaleiffi 

erustuwa fanojen eli yhtä-ääntymien 
—* eri merlitykfiin. 

Calemhouriste, m. falamburien bare 
rastaja 1. tekijä. 

Calembredaine, /. lorutus, walbe, 
werule. 

Calencar, Calenoas, m. fallisrars 
moinen wärjätty indialainen fangns. 

Calendaire, m. firlonfirja. 
Calende, /. eräs nostolaitos tiwi⸗ 

lohkimoisſa. 
Calender (r ääntyy), m. turklilainen 

munkki, derwiſchi. 
Calendes, /. pl. enfimäinen tuulaus 

ben päimä romalatjesfa ajanlaskusfa ; 
le second des c. de mai. viimeinen 
tonfokuun päimä; pappientotons. 

Calendrier, m. falenteri, almanafta. 
Calendule, f. rinfifuffa (calendula). 
Calentare, f. eräs tuima fuumetauti 

merimiehisjä. 
Calepin, m. fanaluettelo, muistoon- 

pano⸗tirja; ercerptikirja. 
Caler, v. a. laslea purjeet; maajalla 

1. teljillä tueta. — v. n. liian fywällä 
täydä [laimasta]; (kuw.) antaa myös 
ben, peräytyä; c. une roue, ſalwata 
pyörä. 

Calfait, m. tillin, tilfinrauta. 
Calfatage, m. tilffiminen; tule. 
Calfateur, m. tillkijä. 
Calfater, v. a. tilffiä. 
Calfatin, m. tilkkijän apuri. 
Calfoutrage, m. tilffiminen, tulkimi» 

nen, fittaaminen; tukitnstappurat ; kitti. 
alfeutrer, v. a. tillitä, tullia, ft: 

tata (rakoja). 
Calibre, m. faliberi, ampuma-afeen 

aa = k — (hä  __sf 84 .9 à. 2e 
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we awarnue 1. fentomatla; Puulan | Calomniatonr, trice, s. berjaaja, bas 
tofo; (vaf.) —E ym ärts; fafis | nettelija. 
berila kaliberin mitta;| —Calomnie, /. panetteleminen, herjans, 
madi, —8 m * ohje, opas; aste» | parjaus. 
mitta; laimankaava; jahmumiehen wara | Calomnier, v. a. panetella, herjata, 
1. (uunninpan; tiilikehä; (kuw.) laji, | parjata. 
laetu, taita, (nonne, armo. Calemnisusoment, adv. Gerjanvai- 

Calibrer, v. a. falibrerata, fuuntaa | (esti, panetellen. 
Lämen awaruus; mitata hampaiden Calomnieux, euse, adj. herjaata, 
wäli rattaasja täsmälleen. parjaawa 

Calioo, m. Paf, malja; tupu (lue: — 5 hentipheſy (lasten leitti- 
fau); avaler le c., tomin 

1 Caloricité, f. organillisten fappalten 
Calicé, 6e, adj. (ta610.) — tas | fijällinen rico J 0 g 

rustettu Caloriföre, m. lammityskone, unni 
Calicinal, ale, adj. tulankumun-. | josta lämmin lemitetään ufeaile haa- 

7 Plieot m. eräs pumpuli-lankaan | vale. — adj. lämmintä jobtarva. 
Calorification, f. organillisten fap- 

TiN TN ) Heltwe, hilſe. palten woima —E lämmintä. 
Calif, , me fifi. Calorifigue, adj. lämmittämä. 

à Califourchon, adv. ratjain, fatfi- Calorimötre, m. lämmön-mittaaja. 
haaroin; être à c. sur gc., ojata ti Calorimötrie, f. lämmönmittaus. 
ulkoa, täydelljeti; N jest son c., fe on Galet, m. ——— 

hänen ne, od imartelema mairit Calotte, /. talotti, patalalti; taten 

telema; laista, metelä, toimeton. jen PALAUT — —— äi 
Calin, m. fiinalainen metalifeos (lyijy mellä päälo'elle; fortvapuusti; c. rou- 

ja finfti). ge, farbinalin Piipa; c. des cieux, 
se Cäliner, v. r. laistotella, wete⸗ taimaanlafi; c. du crâne, päänlati; 

lehtää. c. de sabre, miefanponfi; donner une 
Câlinerie, /. mairitus, imarrus. c., antaa korwapuusti. 
Caliorne, 7. (laiw.) piuti, ruhma, ‘Calottier, m. lafintefijä 

haulia. Calottin, m. narri, ilweilijä. 
W Caliorner, v. a. nostaa haulialla, aloitin, f. pilttaruno, hoi 

ue, m. jfun kuwan hahmomii- 
Calleux, ouse, adj. länfäinen, pahe | main piirros lapituultawaan paperiin; 

tallin pr f. Yaunofiriotus. m nen mutoilu. t 
' . quer, v. a. läpiluultamaan pas 

ja Calls f. Pänjäifyys, pahtarai periin piirtää kmvan hahmowiiwat; 
Calmande, f. lalminti-tangas. amet mutailla. 
Calmar, m. fynäfotelo, Pynätuppi ; i; m. ijo piippu, jota India⸗ 

(eläint.) lättitala (sepia loligo). nit L käyttävät" raubanfi (tofa [olmiteeja; 
Calme, adj. tywen, tyyni. — m. | vauhanpiippu. 

tö, Calus (s ääntyy), Pänjästynyt 
—* tywen; (kuw.) rauha, lepo, nahka; ſolmu better rä (tuw.) 

Calmer, wiihdyttää, lepyttää, | paatumus. 
ranbottaa, ? päättä. — P-N N v. * iih. Calvaire, m. püäfallo-paiffa Jerufa- 
tyä, leppyä, afettua, tyynt (emin luona; kummulle afetettu risti, 

uo, adj. ja s. aimuttinen: | jolla päätallo-paikkaa fuwaillaan. 
laimuth; eräs pitkäkarmainen fangas.| —Calville (= wiif), m. Palwili-omena. 

Calomel, Calomölas, m. talomel. Calvinisme, m. alminin oppi. 



Caly 

Calviniste, m. faliwinilainen, refor⸗ 
merattu. 

Calvitie (tie — fie), f. laljupäifyys. 
Camaïeu, m. maalaus yhdellä at 

noalla wärillä; kimipiirros; faffiwüri- 
nen jalokimi, famea. 

Camail, m. piispan miitta; eräs Gens 
gellifen fäädyn talwipukn. 

Camarade, m. toweri, 
fumppani. 

Camaraderie, f. tomeruus, tomeri- 
funta, tomeristo. 

| rde, adj. ja s. lättänenü, 
litteänenä. 

Camarilla, /. fallitfijan lemmingit. 
arine, ÿ. juowufta. 

= Cambage, m. (wanb.) juomamero, 
jtomanpano. 

Cambiste, m. tweffelilanppias. 
Cambium (um — 00m), m. puiden 

elantonesteet, mabla. 
Cambouis, m. pyöränrasian pihta, 

wanha rasia, joka kuohuu pyöränna- 
masta. 

Cambrer, v. a. kaarewakſi taimuttaa, 
laartaa. — Se 0., v. r. laareutua, Pies 
rostua, fieroffi käydä. 

Cambrésine, /. hienoin liinafangas. 
Cambrique, adj. la langue c., Wal⸗ 

lifilaisten Tielt. 
Cambrure, f. faari, Paaremwuus. 
Cambuse, f. ruo’anjafo-paiffa lai- 

wasfa. 
Cambusier, m. muonalirjuri lai- 

wasſa. 
came f- (eläint.) wenbe-foteloinen. 
Caméade, f. wuoripippnri. 
Camée, m. falfimärinen, kuwille lei: 

lattu jalokimi. 
Camélée, f. etelüseuropalainen pen. 

ſaskaswi (eneorum). 

Caméléon, m. fameleonti; (kuw.) hui- 
lentelema ihminen. 

Camölöoparde, m. lameleoparbi. 
Cameline, f. fitupellawa (myagrum 

pantoculatum). 
Camellia, /. taunisfuffainen faswi, 

fameliatuffa. 
Camelot, m. famlottifangas. 
Cameloté, 6e, adj. tamlotinkaltai- 

fetfi kudottu. 
elotier, m. huonon, ala-artvoijen 

lamraati, 
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laavan taupitfija; huonet arivopapo- 
Tt 

Camelotine, f. ji familotti. 
Camelotte, f. huonosti tehty teos; 

kaikenlaiſet alasarmoifet lauppatawarat; 
meubles de c., fälymyöpelit. 

Camörier, m. paamwin ylimmäinen 
famariberra. 

Camérière, f. espanjalainen kamaris 
rouwa. 

Camériste, Caméréra, /. lamari⸗ 
rouma (howisſa). 

Camerlingue, m. kardinali⸗waltio⸗ 
fihtieri paamwin homisfa. 

Camion, m. pieni nuppineula; füfi- 
rattaat; vetelit; obbaffeenpüät, joita 
aaputtimitji käytetään; mwärjäyskat» 
tila. 

Camisade, f. öinen 1. älli-armaama- 
ton ryntäys. 

Camisard, rde, s. famifarbi, pilkta- 
nimi Cemenniläifille reformeratuille 
Ludwig XIV aifana. 

Camisole, f. aluéliiwit; c. de force, 
paftoliiroit. 

Camoïard, m. futunfarwoista tehty 
fangas. 

Camomille, /. jubannutjen tukka 
(matricaria chamomilla). 

Camonuflet, m. jfytytetty paperitöttä, 
jolla famua puhalletaan toijen Riutiin ; 
(kuw.) törkeä loukkaus 1. ſolwaus; ruu- 
tihauta. 

Camp, m. leiri, fotaleiri; leiritetty 
armeija; taistelutanner; c. retranché, 
linnotettu leiri; c. volante. partiolunta ; 
c. de manoeuvres, Garjotusleiri; as- 
seoir un c., afettaa leiri; lever le c., 
poistaa leiri; prendre le c., lähteä 
palojalle; aide de c., abdjutanti. 
Cam rde, adj. ja s. maa. 

lainen, talonpoikainen; maalla ajuja; 
maamonkka, maatöllerd. 

Campagne, /. feuttü, tanner; maas 
feutu, maalunta; fotaretli; maison de 
c., maabuwila; pièce de c., fenttätgffi; 
aller à la c., lähteä maalle; aller en 
c., (ähteä fotaan; battre la c., famota 
pitkin, tutkia ajema; (kuw.) bourailla; 
bairabtua afiasta; en rase c., amwonais 
fella kentällä; bâtir une maison en 
trois c-s, folmena mwuotena ralrutaa 



Camp 
ynone; la c. est belle, wiljat feifowat 

imiina. 
Campagnol, m. wäbüinen peltobtiri. 
Campan, m. pyrenealainen marmori. 

e, f. filéfifet 1. Gopeanlankai- 
fet vipiet kellonkaitaifilla tupfuilla; tels 
loukaitainen koristus forintilaifisia pi- 
lareisfa; énule c., aalanninjuurt (inula 

Campanelle, Campanette, / fur panelle, panette, f. turjen- 
kello, lellofufta (oonvolvulus Lin). 
Cam orme, adj. fellonmuotoi. 

nen. 
1 a mpanile, m. kellotapuli, fellotas- 

Campanule, f. fellotufta; felonmuo- 
toinen Fukan fupun 1. werbo. 

Campanul6, 6e, adj. fellonfaltainen. 
. Campo, m. erä8 fanfaan laji, bro- 
jetti. 

Campöohe, «m. bois de c., kampeſchi⸗ 
puu. su 

Campement, m. leirityö; leiripaikka; 
retkikunta, joka fotajoufon edellä kulkee 
feiripaiftoja tarkastamasja. | 
Camper, v. a. afettaa fotajoutto let. 

riin. — v. n. olla leirisſa; (kuw.) oles- 
tella mähän aikaa, olla pyjymäijen fi- 
Jan puutteesja. — So 0., v. r. ajettua 
leiriin; afettna, afettaa olonja jblin 
paillaan; afettua miekkailussafemaan; 
c. là gn, jättää oman onnenfa nojaan; 
vous voilä bien campé, fiinäpä nyt 
olette aika pulasſa. 

Camphorata, !. Camphrée. 
Camphorate, m. lanmertinhappoinen 

nola. 
Camphorique, adj. acide c., fan 

werttihappo. 
Camphre, m. fanwertti. 
Camphré, 6e, adj. fanwerttibapolla 

fekotettu. 
Camphree, f. tammertti-yrtti (oam- | x 

a 
Camphrier, m. fanwerttipuu. 
Campine, /. fyötetyt fananpoilafet. 
Campos, m. fatunnainen toululupa; 

[mpabetki; se donner c., pitää wapaa- 
päimää. 

Camus, use, adj. ja s. töppänenäi- 
nen, nyklänenäinen; töppänenä; (kuw.) 
ärlistynnyt, hävehtynyt. 

Canaillarohie ÿ Loistomalta. 
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Canaille, f. voistomäfi. 
Canal, m. kanawa; meftjohdanto, oja; 

wirran ara, wirranjuoma, wirran⸗ 
wuo; puro; merenfalmi: luovu; nesteis 
ben Œfulfuputit (ruumiisſa); (kuw.) 
feino, neuwo. 

Canalioule, m. (kasw.) twaua (lor> 
resfa, lehdesjä). 

Canaliculé 6e, adj. wanainen. 
Canalisation, f. fanamwoittaminen. 
Canaliser, v. a. fanawoittaa. 
Canapé, m. ſohwa, huoknuſohwa. 
Canapsa, m. rensjeli, reppn, fesjelt ; 

renéfelinfannatin. 
Canard, m. forfa; c. sauvage, joja; 

c. privé, anta; jobtolintu, totetelintu ; 
c. à duvet, eiberibanbi. 

Canarder, v. a. mäijytyspaikasta 
ampua; ampua forfia. 

erie, f. anffatarba. 
Canardidre, f. hytti 1. maja forfien 

wäälymnistä warten; pitläpiippuinen 
pysty. 

Canari, m. fanaripuu; fanarilintu. 
Canasse, Canastre, m. fnasteri-tu- 

patka. 
Cancan. m. fuuri melu joutamwista; 

ſiiwoton tansfi; kielitteleminen. 
Cancaner, v. n. tangfia cancan'ta; 

tielitellä. 
Cancel, Chancel, m. torfealuori Er: 

kosſa; buone, misfä malttofinettiä [his 
lytetään. 

Cancellariat, Chancellariat, = m. 
fanslerinwirta. 

Cancelle, m. mähäinen merifrapu. 
Canceller, v. a. mitüttümätfi tehdä, 

faillifen tooiman menettäneeffi julis⸗ 
taa. 

Cancer (r ääntyy), m. (läät.) [yöivä ; 
(tähtit.) A —R —28 

Canoöreux, euse, adj. ſyöwunkaltai⸗ 
en. 
Canche, /. lastifainen, fastebeint 

(aira). 
Canore, m. frapu; faituri, kituluu⸗ 

tart; epäkelpo, jolppi. 
Cancriforme, adj. Yramunmuotois 

nen. 
Candélabre, m. monihaarainen kynt⸗ 

tilänjalla. 
Candelette, /. (laim.) pertliina. 
Candeur, f. mwilpittömyys, wakai⸗ 
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fuus, awofybämifuns; la c. de ses 
moeurs. tapainja puhtaus. 

i, adj. ja s. fanbi [fokerista]; 
sucre c., fanbifoleri, fristallistunut 
jokeri, rintafoferi. 

Candidat, m. fanbibati; wirkaan 
pyrtkijä, pyrtijä. . 

Candidature, f. fanbibatina olo; 
pyrkiminen (mirkaan). 

Candide, adj. wilpitön, malainen, 
awofydäminen. 

Candidement, adv. wilpittömästi, 
watatfesti. 

se Candir, v. r. tristallistua, Iris» 
talleille laskea [foferista). 

dis, m. foferoitut hedelmät. 
Cane, f. naaras-anfta, -forfa; (kuw.) 

faire la c., olla peloillanja. 
Canefas, m. pulbani, purielangas. 
Canéficier, m. faëfla-puu. 
Canepetière, /. trappilintu, ſalſan⸗ 

hanhi. 
Canepin, m. faritfan nabfa. 
Caneguin, m. walfoinen indialainen 

pumpalikangas. 
Caneter, v. n. waapottaa ankan ta» 

malla. 
Caneton, m. anfanpoilanen. 
Canotte, f. mwähäinen ankka; eräs 

fapfenteifti; tuoppi; ruoto. 
Canevas, m. fanmagfi; kanewakan⸗ 

as; jouhilangas; (kuw.) fuunnitelma, 
uonnos, kaawaus; (merim.) purjelan- 
as 
Canezou, m. naifen liimit. 
Cangrène, 1. Gangrène. 
Cangue, f. fiinalainen fidutuskone. 
Caniche, f. mähäinen willakoira. 
Caniculaire, adj. jours c-s, mätä- 

tuu. 
Canicule, f. foirantähti, Sirius. 
Canide, m. erä8 papukaijan laji. 
Canif, m. pännäweitfi, hynäiweitfi; 

c. fermant, faranaweitfi. 
Canillée, . (fasw.) wedenweſa, lis 

masta (lemna). 
Canin, ine, adj. loiran-; faim c-e, 

abman nällä; dents c-es, kulmaham⸗ 
paat, filmähampaat; ris c., twanauru. 

Canitie, f. Hiusten barmaus; (kuw.) 
manhuus. 

Canivean, m. mwedenjuolfuttamijfetfi 
lomerrettu fimi; fatu-oja. 
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Gannahine, /. exä6 bempuammetois 
nen nollonen (datisca). | 

Cannago, m. fyynäräpuulla (can- 
ne'illa) mittaaminen. 

Canne, 7. ruoto, fabila; espanjalai» 
uen ruoko; ruolokeppi; pituuden mitta 
(2,33 meter'ia); €. à sucre, foleriruofo ; 
c. à vent, timapyéft; c-s badines, 

raan berge, f. karpal neberge, /. larpalo. 
Cannelas, m. tanelijoferi. 
Cannel6, m. eräs filkkitankaan laji. 
Cannelé, 6e, part. ja adj. uurrettu; 

tanelinmärinen. 
Canneler, v. a. fuorustaa, uuttaa, 

wanata. 
Cannelle, f. taneli, tanelinknori; [ne 

funbana: c. girofflée, ryytikaneli. 
Cannolier, m. fanelipuu. 
Cannelon, m. uurrettu puddinki⸗ 

tuofi. 
Cannelure, f. uurre, fuorroë, wana. 
Canner, v. a. mitata cannesmis 

talla. 
Cannetille, f. Zieriölle mäännetty 

hopea⸗ 1. fultalanta, tantilji. 
Cannetiller, v. a. neuloa kantil⸗ 

jeilla. 
Cannette, f. Cannelle. 
Cannibale, m. thmisjyöjä, toiran⸗ 

fuontolainen. NUNN 
Canon, m. fanunna, tylli; tykistö; 

pysiynputki: tormi (kannun, fuorun); 
pilli (fanfurin); houſun lahje; ſäärys; 
ontelot fuolaimet; hewoſen (ääriluu. 

Canon, m. fääntö, ohje, ojennusenuo-s 
ta; kirkkoſääntö: munkkilunnan fääntö ; 
pyhten miesten luettelo; eräs laji fuu- 
ria pränttikirjaimia: laskukaamio; (foit.) 
fanon; le droit c., fanouillinen 1. fire 
fofliuen laki; c. des écritures, raama- 
tun fanonillijet kirjat. NN 

Canonial, ale, adj fanoniliinen; 
tuomioherrane; heures c-es. määrä» 
tyt tappaleet täfilirjasta (brewiariosta), 
joita fatolifet papit fdättyinä päimän 
hetkinä lukemat. | 

Canonicat, m. tuomioherran wiria, 
lanonifati. 

Canonicité, /. fanonillinen arwo. 
Canonigue, adj. fanonillinen. 
Canoniguement, adv. tirllojääntöjen 

mutaan. 
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Canonisation, /. pyhälki julistami- 
nen. 

Canoniser, v. a. juhlallijesti pyhälft 
julistaa. 

Canoniste, m. fanonillifen lain opet- 
taja. 

Canonnade, f. tykeillä ampuminen. 
Canonnage, m. taito tyllien käyttä⸗ 

mifesfä | 
Canonner, v. a. tyleilä ampua (wi: 

hollifiin, muuriin). | N 
Canonnier, m. tykfimies, tykkijunt- 

tari; €. pointeur, tylintähtääjä. 
Canonniöre, /. ampumareilä; tylki- 

miehen teltta; — ilmapyöjy. 
Canot, m. ruubi, kuutti; inbialainen 

wenhe, tehty fourusta punsta. 
Canotier, m. ruuhenjoutaja. 
Cantabile (e täntyy), adj. lauletta- 

walfi fopima. — m. (foit.) mieno lan» 
Tuntapainen ſäwel ]. melodia. 

Cantaloup, m. eräs melonin laji. 
Cantarelle, m. toufohärtä, papintap- 

paja (melo). 
Cantate, f. fantati, juhlalaulu. 
Cantatille, /. mähäinen tantati. 
Cantatrice, /. laulajatar. 
Cantharide, f. pansluuta, jantulla. 
Canthus (s älntyy), m. filmäpieli, 

fitlmänurita. 
Cantilöne, /. laufunen, weifunen. 
Cantine, ei pullototelo; marketenta- 

rin lauppañija, krouwi. 
tinier, iöre, s. marfetentari; 

muonalanppias leirisfä. 
Cantique, m. ylistyswirſi, kirkko⸗ 

mirfi: livre de c., mirfikirja; le c. des 
c-s, Salomon korkea meifu. 

Canton, m. maalunta, piirikunta, 
fautoni. 

Cantonal, ale, adj. maafunnan:, fans 
tonin⸗. 

Cantonade, f. tulisſien tausta tea- 
terisja; parler à la c., näyttämöllä 
puhua jkulle ulkopitolella olewalle. 

Cantonnö 66, adj. lulmisja pilareilla 
Toristettu. 

Cantonnement, m. fotamiesten ma- 
jotus Taupunliin. 
_Cantonner, v. a. majottaa fotamie- 
Hä faupunfeibin 1. kyliin; pilareilla 
toristaa nurkat. — v. n. olla majotet- 
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tuna, majailla. — Se 0., v. r. linno- 
tulella warnstaa afemanfa. 

Cantonnier, m. tientarlastaja. 
Cantonnière, f. fängyn uudin, rane 

linen; hela 1. fisfo tirstun tulmasfa. 
Canule, f. pieni putki, ruiskun putki. 
Caoutchouc, m. tautfehuki, gummi 

elasticum. 
Cap (p ääntymy), m. niemi; etukeula, 

foffapuu: pää; de pied en c., fiireest 
fantapäihin; c. à c., kahdenkesken ; che- 
val c. de more, mustapäinen hewo⸗ 
nen. 

Capable, adj. tylenemä, felwollinen, 
felpo, taitama: capable (de), felwollis 
nen, mahdollinen jhkin; faire le c., olla 
taitaja olemananja. 

Capacité L tilawmuus, metoifuus; 
tyky, telwolli 1118, taitamaijuus. 

Caparaoon, m. hewoſen loimi. 
tä Caparagonner, v. a. loimella peite 

Cape, /. miitta, kaapu; fabewiitta; 
(laim.) ijofeili; sous c.. falamyhkää. . 

Capéer, v. n. olla mwefisajolla. 
Capelan, m. pappi-parfa; wübüinen 

tursfatala. 
Capelet, m. eräs bemofen tauti. 
Capeline, /. warjostin, huntu: haa- 

wan fide 1. tääre; Merkurion battu; 
rautalaffi. 

Caperon, 1. £ Capron. 
Capillaire, m. eräs laswi (adian- 

thum). 
Capillaire, adj. Biuspillin-; tuyau c., 

hiuspilli. 
Capillarité, /. fapillariteti; hius⸗ 

pillimeto, huolkoismweto. 
Capilotade, /. liba-raguu; mettre gn 

en c.. fuomia ]. piestä ruti. 
Capitaine, m. fatteini, päämies, pääl 

likkö, fotajohtaja; linnanherra; c. de 
cavallerie, ratfumestari: c. de vais- 
seau, fotalaiman päällikkö: c. de na- 
vire, lauppalaiman päällikkö, laimuri; 
c. des chasses, blijahtimestari; c. 
d'armes, rustmestari; c. en second, 
taapilatteini; c. de pavillon, lakukat⸗ 
teimi; c. de port. jatamalatteini; €. 
général, espanjalaifen maakunnan bals 
tija; nostomwä'en päällikkö. | 

Capitainerie, f. linnanberran wir- 
fa; finnanberran afunto. 
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Capitainesse, /. ja adj. galère c, 
t. Capitane. 

Capital, ale, adj. pää-afiallinen, ete- 
win; crime c., bengenritos, bengen- 
afla; peine c-e, luolemanrankaistus. 

Capital, m. pää-oma, pääjumma; 
püt-afta. 

Capitale, /. püäfaupunfi. 
Capitaliser, v. a. püü-omatft muut- 

taa. 
ä Capitaliste, m. rahamies, rabari- 
as 
Capitan, m. waltaferstaaja. 
Capitane, /. amivralilaima. 
Capitan-Pacha, m. tuvtfilainen juus 

ri-amiraalt. 
Capitation, /. henfiraha, henkimero. 
Capiteux, euse, adj. päähän menes 

mä, juowuttawa. 
Capitole, m. fapitolium Romasfa. 
Capiton, m. karkea filkki, wanufilkki. 
Capitulaire, adj. tuomiofapitulin-; 

yhppatunnan ; assemblée c., tuomio- 
apitulin, pappien fofous. 
Capitulaires m. pl. franffilaisten 

tuninkaitten fäännöt. 
Capitulairement, adv. fapitulittain, 

lapitulin tapaan; les chanoines c. as- 
semblés, fapituliffi fofoontuneina. 

Capitulant, m. fapitulin jäfen. 
Capitulation, /. autaumus, beittä- 

mys (linnan, afetden); vwaali-ebbot 
(muinoisten faffalaisten teifarien waa⸗ 
isſa); fotapalmelus-fontrahti; (kuw.) 
fowinto, fuostumus. 

Capitule, /. pieni {ufu bretviariosfa, 
mesjnkirjasja. 

Capituler, v. n. antautua, heittää 
(linna, afeet); hieroa fowintoa, peräy- 
ty 

Capoc, m. inbialainen pumpuli. 
Capolin, sn. meffifolainen lirfimarja- 

pui. 
Capon, m. weijari, petturi, milpilli 

nen pelaaja; (konlusja) tielenkantaja; 
(merimw.) fattiplufi. 

Caponner, v. n. pelata milpillijesti ; 
meijata; (foulusfa) kieliä kantaa; — v. 
a. merite.) fatata anffuri. 

Caponniére, f. ampumafuoppa. : 
Capoquier, m. inbialainen puu, joss 

fa Fasmaa capoc (f. t. f.). 
Caporal, m. torpraali. 
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Capot, m. bütwinnyt (peliefä); être 
c., hävitä; faire c., woittaa (peliefä); 
(tum.) demeurer c., älmistyä. 

Capote, /. tapotti, naismiitta; fota- 
miehen wiitta; kemeä natspäähine; mau- 
uujen fopantatto; (merimw.) c. V'echelle, 
porrasfatos. 

Capoulière, J.  fuurifilmntfainen 
werkko. 

Capre, m. kaopparilaiwa; kaappari⸗ 
matruufi. 

Câpre, /. faprisfasti. 
Caprice, m. oillu, mielijuobbe, baa- . 

we, houre: itfepäilhys. 
Capricieusement, adv. oilullijesti, 

ttfepäijesti. 
apricieux, euse, adj. oifulinen, 

itjepäinen. 
apricorne, «m. fauris (tähtifikerön 

nimitys); feinäfeppä, tiukkanen (eräs 
hyönteinen. 

Câprier, m. lapris-penfas. 
Caprifiguier, m. metfä-wiilunapuiu. 
Caprimulgue, m. yöleilatfa, kehrääjä. 
Caprisant, adj. m. poula c., epä- 

tajainen fuonentykytys. 
Ran m. manfilla, istutettu mans 
ilta. 
Capse, j. lipas äänestyslippuja wars 

ten 
Capsulaire, adj. totelomainen, lap- 
i⸗. 
Capsule, f. fapjeli, ſiemenkotelo; ni⸗ 

wellittteen foppa; nallihattu. . 
Captateur, sn. jota wiekotellen, mile 

pillä, juonittelemalla faa jlin. 
Captation, 7. milpillä, juonittele- 

malla faaminen. 
Captatoire, adj. wiefottelewa. 
Capter, v. a. wielotellen, milpillä, 

juonittelemalla tamottaa. 
Capteur, m. Paapparilaima. 
Captieusement, adv. lietowaiſella, 

petollifella tamalla. 
Captieux, euse, adj. fietowainen, pe- 

tollinen, wiekas. 
Captif, ive, adj. ja s. fotawanfi; 

wangittu, fibottu, kahekdittu; wietelty, 
lumottu. 

Captiver, v. a. wangita, fitoa, kah⸗ 
lehtia; mafentaa, wallottaa, miellyttää, 
mwtehättää, lumota. — Se 0., v. r. hil⸗ 
[itä, (uistaa 1. ohjata itfenfä. 
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Captivité, f. wanfeus, oriuue. 
Capture, f. mangitfeminen, fitomi- 

nen; melkamankens; laiman mallotta- 
minen; wallotettu laiwa; faalis, ryöstö; 
Jalakufjetns-tawarain pois-ottaminen. 

Capturer, v. a. ottaa fiinni, wan⸗ 
gita; wallottaa 1. faapata laima. 

Capuce, Capuchon, m. munttifaapu ; 
Paapun päähine; (kasw.) annus. 

Capuohonne, 6e, adj. (tasm.) fan- 
nutfika warnstettu. 

Capucin, ine, s. fapucini-munffi; ka⸗ 
pucininnnna; eräs mähäinen vruulklu. 

Capuacinière, f. fapucini-[uo6tart. 
Caput-mortuum (um — 00m), m. f. 

Tète-morte. 
Caquage, m. fillien fuolaaminen 1. 

nelilloihin paneminen. 
Caque, f. nasjalla, pullikka, nelikko. 

uer, v. a. perata, fuolata ja nes 
Tiffoibin ſulloa fillit. 

Caquerolle, f. Casserole, 
Caquesangue, f. punatauti. 
Caquet, m. lorutus, lifotns, faafo- 

tus; c. bon bec, baraïta; (kuw.) fie: 
Jenfantaja, Fielittelijä; — c-s, pl. ie. 
(minen. tag , tit 

aquetage, m. lorutuns, fifotus. 
Caquète, f. talapytty. 

uoter, v. m. faafottaa; lorutella, 
jaaritella, fifottaa; tyhjää haukkua [jah- 
tiloirasta). 

Caqueterie, f. 1. Caguet. 
ueteur, euse, s. loruttelija, jaa» 

De Pr a : fin toi | 
u 0, f. eräs tuolin laji. 

Caqueur, — ſuolaaja. 
Caquille, /. nasſakkainen. 
Car, con. fillä. 
Carabé, m. merenfulta. 
Carabin, m. farabinteri, farbinilla 

marunstettu ratfumies; velaaja, jofa 
Terran mekaWettuanja rabanfe, lähtee 
matfoibinfa; joka riidasja laskettuanfja 
muutamia janoja lähtee pois. 

Carabin, m. haawurin, parran-aja: 
jan fällt; (imal.) lääketaidetta oppia. | pul 

Carabinade, f. farbinilla ampumi- 
nen; vatfastajan täännähdys; arka pe 
faaminen. 

Carabine, /. tarbini-pysjy; rihlattu 
Inotipysjy; tuejari. 

Carabiner, v. a. riblata pysy. — 
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v. n. lamasta, ampua; (kuw.) kerta 
uskaltaa pelisfä 1. viidasja; laskea 
muutamia fanoja ja fitten lähteä mat» 
toihinja. 

arabinour, m. pysſyn rihlaaja. 
Carabinier, m. farbinilla marnstettu 

ratfastaja. 
Caraco, m. muinoinen naispukn. 

col, m. escalier en c., fierot 
aëtuimet, fiertoraput. 

Caracole, 7. üffinäinen Päännähdys 
(ratfastajan). 

Caracoler, v. n. hyppäyttää hewo⸗ 
nen, panna tepastelemaan. 

Caracoli, m. eräs tombaflin laji. 
Caracolle, /. eräs inbialainen pag 
(a aooulen v. n. fybertüü [kyyhky- 

estä). 

Caractère, m. merkti, tuntomertti; 
firjain; aapisto; pränttikirjain, puus⸗ 
tawi; loihtomerlli; tunnustähti, omis 
tuiſuns; luonne, luonnonlaatu; mielen- 
lujuus, nero; luonteentutvaus : wirlas 
armo, armonimitys; waltuus, tehtämä: 
il n’a point de c., ei hänellä ole wal⸗ 
tuutta, oikeutta fithen. 

Caraotöriser, v. n. luetella tunnus- 
tähdet; kuwata jlun luonne, omituis 
(2128; olla jlun luonteena, omitui- 
fuutena; la générosité qui vous ca- 
ractérise, jalomielijyns, joka on tei- 
dän luonteenanne, teille omituinen. — 
Se C., v. r. ilmaista omituifnutenfa. 

Caractéristique, adj. omituinen, ka- 
vralteristinen, jlun luonnetta ilmaifewa 
1. kuwaawa. 

Caractéristique, f. farafteristifa, 
jkun bengen tahi efineen omituifunben 

[uonteen kuwaus; luonteen omituis 
fuuffien luetteleminen. 

Carafe, f. farafini. 
Carafon, m. jäähdytyssastia; jääh- 

bytyspullo; noin puolenforttelin wetk 
mä miinipullu ramwintoloisja. 

Caragach, m. fmbrnalainen pum⸗ 
nli. 
Caragne, /. faranna-gnmmi. 
Carambolage, m. työntäys biljar- 

bisfa, fun pallo fatuttaa Pahta muuta 
palloa. 
_ Carambole, /. punainen pallo bil⸗ 
jarbisfa. 

8 
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Caramboler, v. a. thbellt työntäyt- 
[elä tawottaa fafft palloa (biliarbisfa). 

Caramel, m. Paramelli, poltettu fokeri. 
oussail, Caramoussat, m. 

turkkilainen tauppalaima, jonka perä 
on erinomaifen forfea. 

Caraque, f. portugalilainen laita. 
m. kouri, ruutana. 

Carat, m. farati, fullan puhtauden 
määrä; timanttipaino (noin 4 gram'ia); 
— C8, pl. timantit, joita painolta 
myydään. 

aravane, f. tarawani; [nuri mat- 
fafeurue Panppamiehiä 1. pyhiinwael- 
tajia Itämatsja; joukko yhdesjäkulke 
wia fauppalaiwoja; Maltalais-ritarien 
riôtivetft meritje. 

Caravanier, m. famelin ajaja fara- 
manisfa. 

Caravansérai, Caravansörail, m. 
lepopaikka ja rawintola taramwaneille. 

Caravelle, f. eräs mähäinen portu- 
galilainen alus; fuuri, huonosti ralen- 
nettu turkkilainen ſotalaiwa. 

Carbatine, f. biljan uyljetty eläi 
mentwuota, talja. 

Carbonate, m. bhiilihappoinen fuola. 
Carbonole, m. farbunfeli (eräs ru- 

binin laji); (läät.) eräs paifulkeen laji. 
bone, m. bitli-aine. 

Carboné, 6e, hiiltä fifältämä. 
Carbonique, adj. hiilenfelainen ; aci- 

de c., biilibathe. 
Carboniser, v. a. polttaa fufit ]. fus 

fi, miiluta. 
Mr va F. Bülotjella kärmens 

ne a. 
Carbure, sn. Ditlisaineen yhdistys 

muun aineen kansſa; c. de fer, lyijy⸗ 

—e— iller, v. a. lanlaa, wifertüt 
[peltopyisti]. 

, m. faularanta, faulatable: 
Tanlaloristue kalliskimistä. 

Carcasse, f. [unranto; faimanrunto; 
uoneentebä, huoneenjalmos; rautalan- 
ainen naispäähineen kehä; langalla kie- 
bottu — rautalanka; tulikuula; (tuw.) 
ylen laiha ihminen. 

Carcharias, Carcharin, m. bai-fala 
(squalus carcharias). 
Carcinomateux, euse, adj. [yömärn- 

faltainen. 
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Carcinome, m. fyömä. 
Cardamome, m. larbenumma. 
Cardasse, f. raastimet topninkifilk- 

fit mwarten. | 
Carde, f. muutamain faëwien fyö- 

tämäli kelpaawa lehtien ja forfien fi- 
fus; fartta, raaſi, jawitfin.. 

Cardée, f. fartallinen, mitä farttaars 
1. famitfimeen kerrallaan pannaan. 

Carder, v. a. fartata, raafia, fawita. 
Cardeur, euse, s. farttaaja, fawitfiie. 

| adj. [ybämens; ver c., 
fydänmato. 

Cardialgie, /. fybäntauti. 
Cardiaque, adj. ja m. fybümen-; ſy⸗ 

däntä wahwistawa; fydämenryyti. 
ue, jf. (kasw.) nufula, ahde- 

pellatva, filalainen (loonurus cardiaca). 
Cardier, m. farttojen tekijä, -myyjä. 
Cardière, Cardère, /. eräs ohd 

laji (dipsaous). 
Cardinal, ale, adj. pää-afiallinen, 

pääs; les quatre points c-aux, ilman 
neljä pääjuuntaa; les vents c-aux, 
wallitſewat tuulet; nombres c-aux, 
warfinaifet laslujanat. 

Cardinal, m. farbinali; (elüint.) pus 
natulffu, punapulmunen; tilhi. 

Cardinalat, m. tardinolin armo 1. 
wirka. 

Cardinale, /. erää tulla, farbinali- 
tulla (lobelia); eräs punainen hyön- 
teinen. 
par dinalise Fr, v. a. punaijelfi wär- 
jätä. 

Cardon, m. espanjalainen artijolla 
1. maan-omena (faswi). 

Cardonette, f. metjä-artijokla (oy- 
nara). 

Caröme, m. paasto, paaston-aifa, 
lasliainen; paastofaarna. 

Carèëma-prenant, m. piinamwiilon 
folme enfimäistä päimää, laskiainen; 
(kuw.) laskiaisnarri; naurettawasti 
puettu ihminen. 

nage, m. laiwan kallistaminen 
(yrjällenjä korjausta warten. | 

Carence, f. warain puute fnolinpe- 
jäsjä; pro verbal de c., fünbän 
tobtetus, jota annetaan, fun ryöstettä- 
mällä ei ole tawaraa. 

Carène, . laiman-antura, laiwan⸗ 
emäpuu; laiwan mebenpinnan alla ole- 
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wa rungon ofa; faflistamalla Toriea- 
minen; (laëro.) wenho, Eübli, wenheens 
faltainen (ehti. 

Caréné, ée, ad). (kasw.) menhon- 
muotoinen, füvlinfaltainen. 

Caréner, v. a. fallistamalla korjata 
laimwa, tilkitä, parantaa. 

Caressant, nte, adj. fuijaama, hy⸗ 
wäilavä, liebatoitferva. 

Ca J. futjaaminen, hymwäilys, 

"Careas6, de, adj. kuolelijesti to adj. Guoleliijesti t 
[maalautjesta]. ? v 

r, v. a. fnijata, hymäillä; 
mielitelä, mairitella. 
Caret, m. eräs funri kilpikonna. 
Cargaison, f. laiwanlasti. 
Carguo, 7. (laim.) haalanstoumi, 

noſtotouwi. 
Carguer, v. a. (laiw.) haalata noe⸗ 

totonmilla. — v. a. waarua [laimasta]. 
Carguour, m. (laim.) pluli, jo 

purjeet jännitetään 1. nostetaan. 
Cariatide, f. (val) lariati, rafen- 

nuffisfa naijen muotoon tehty kannatin 
pilarin mwerosta. 

Caribou, m. fanabalainen penra. 
= Caricature, /. farifaturi, pilktakuma, 
iwakuwa, irmikuma. 

Carie, f. luumätä; ruoste (wiljasfa). 
Carié, 6e, part. ja adj. lahonnut, 

mädännyt, mabtintunnt, pehlaantuuut. 
Carier, v. a. mäbäntää, mäbänniyts 

tää, fabottaa. — v. m. mädätä, lahota, 
aantua. 

Carillon, m. fellojen helind; melu, 
hälinä; evinomaifen hieno rauta. 

Carillonner, v. n. foittaa telloilla; 
juhlatelloja foittaa. 

onneur, m. fellopelin-foittaja, 
fellonfoittaja; metelinnostaja. 

Carinaire, f. eräs toteloinen 1. nä- 
finfentä. 

Cariqueux, euse, adj. witfunanfal. 
tainen [paifufteesta]. 

Cariset, m. erää larlea aiminainen 
langas. 

Caristade, /. almu, annin. 
Carlet, f. Carrelet. 
Carlin, m. mopfiloira; italialainen 
a. 

line, /. eräs obbatfeen laji (car- 
lina); naarasmopfi. 

ra 
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Carlingne, f. (laim.) telft, tööliftkla, 
tallapohja. 

ole, f. eräs tafli, jota Päyts 
timät hurjimmat huimapäät ranslalais 
fen wallankumoukſen aikana; eräs fa- 
mansailainen tansfi ja laulu. 

Carme, m. farmelitimuniti; c. dé- 
chaux, déchaussé, paljasjalkainen 
munfli; acier de c., teräs obuisja ne 
litabfoifisfa kanpisja; — c-s, pl. mo- 
lemmisia nelinäinen 1. nelifilmä (nope 
pafia heittäesfä). 

Carmeline, adj. f. laine c., vigogna- 
willan pri à A 

Carmélite, f. farmelitinunna. 
in, m. farmini-puna. 

Carminatif, ive, adj. ja s. watſan⸗ 
puhallusta purkaawa; -purkaama lääke, - 

rnago, m. werenwuodatne, weri⸗ 
ſauna; tappo, kaatumus, miestappo; 
metfä-otusten kaataminen; petojen raa⸗ 
telemien eldinten liha; faire c. aux 
chiens, autaa foirille lihaa. 

Carnaire, adj. lihasta elämä. 
Carnassier, ière, adj. lihaa fyöpä; 

abwatti, raatelema. | 
, assière, f. ampuiwarains, metfäs 
aukku. 
Carnation, /. lihanwäri, ihon märi, 

ihon wäritys. 
Carnav 

huwitukſet. | 
Carne, j. fyrjä, ääri, fulma. 
Carné, 6e, ihon märinen. 
Carnéle, f. vahakappaleen uurrettu 

teuna. 
Carneler, v. a. nurtaa rabafappa- 

[een veuna. 
Carnéole, f. farneoli. NUO 
Carnet, m. muistoonpano-Tirja, pie» 

ni fontolirja. | 
Carnification, f. tauti, josja [uut 

py aio ja muuttuivat fibanfaltai. 

se Carnifier, v. r. muuttua lihalfi. 
Carnivore, adj. lihanjyöpä, lihan 

Työjä, vaateletva. 
osité, f. libapabla. 

Carogne, f. ivétas nainen, aatta. 
Carolin, ine, adj. Kaarlo fnuren ais 

tainen — m. jaljalainen kultaraha. 
Caroline, /. ruotfalainen hopearala; 

m. karnawali, laskiais⸗ 
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eräs ohdakkeen laji (oarlina); tarolina 
biljardtpelisfä. 

n, m. filaman wiipale; feluli- 
wilja (nifua ja ohraa). 

Caronade, f. lyhyt awarafninen lai- 
watykki, faronabi. 

Caroncule, f. mwmähäinen lihaliika. 
Caros, f. Carus. 
Carosse, m. palmupuun Hedelmä. 
Carossier, m. eräs afrilalainen pal: 

are | | 
arotide, f. faulan, pään tyftifuont. 

Carotique, adj. unelias, unitautinen. 
Carotte, f. moiliainen, porkkana; fa- 

rotti; tupalkapuilko, josta nuustaa hie» 
votaan. 

Carotter, v. n. pelata faitasti. 
Carotteur, euse, Carottier, ière, s. 

faita 1. itara pelaaja. 
Caroube, m. Sobanneffen leipä, Jo- 

hannelfen letpäpuun hedelmä. 

Caroubier, m. Sobannetfen leipä- 
uu 
Carouge, m. pifang-rastas. 
Carpe, f. turpa, tonta. 
Carpe, m. ranne, rannin. 
Carpeau, m. wmähäinen turpa; touta. 
Carpotte, f. farfea, raitainen pafta- 

fangas. 
jen, enne, adj. ranteen-. 

Carpière, F. turpalammillo, fala- 
lammifllo. 

Carpillon, m. wübüinen turpa. 
Carpin, m. penfaspyökki, eräs pyökin 

laji (carpinus betulus). 
W |Carpophago, adj. joka bebelmisti 

Carquois, m. uuolifopfa, wiini. 
, m. farraralainen marmori. 

Carre, f. hatunlaki; miehustan vli- 
puoli olkapäistä; Pengän fürli; une 
onne c., une solide c., hartewuus. 
Carré, 6e, adj. nelitabfoinen, nelis- 

kulmainen; tanatfa, bartewa; nombre 
t., neljäkäsluku; partie c-6e, nelin ole» 
minen; bataillon c-6e, nelisfulmaan 
ajetettu pataljoona; racine c-6e, nele 
jäkläsjuuri; période c-ée, Hymin {us 
juiva laufelma; c. des épaules, bar- 
tewa, hartikas. 

Carré, m. neliö, neljäkäs, nelifuima, 
neliskulmainen ala; pelilaudan ruutu; 
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rahan kuwaſin; lampaan runmiin eteis 
nen neljäs-ofa; tawallinen pränttipaperi. 

Carreau, m. ueliskulmainen laaka, 
liuosta; taakeli; neliskulmainen fatu- 
1. lattiakimi; laa'oista laskettu lattia; 
allunanruutu; akkunanlafi; ryytimaan 
— neliokulmainen pohjaiverkko; 
ulytyyny; neulomustyyny; rüsfivanta; 

fartea — koinen wiila; der 
nen muustylki; ruutu (fortisfa); nuoli, 
wafama (joutfen); c. de la foudre, 
uffofen nuoft; c. de pierre, nelitah- 
toifekfi hakattu kimi; coucher sur le 
c., maata lattialla; c. gn sur le c., 
lyödä jiu pitkäkjenjä; de meurer sur 
le c., faatua, jäädä fuolleena paikalle; 
brochet c., fuuri hauki. — Carreaux, 
pl. (laiw.) runhultti, Laikki alukſen vun- 
gon ylipuolelle, purjeita mwarten afe- 
tettu tanlotkalusto. 

Carreau, m. watfanpullistus (lap- 
fentauti); painajainen. 

Carrefour, m. tienristi 1. -ristiys, 
ladunlulma, fabunristeilys; dans les 
c-s, fabunfuimis{a. 

Carreger, v. n. (mertm.) Inowia. 
Carrelage, m. lattian fagfeminen 

limilaa'oilla; timilaala, jolla fe laske 
taan; työpalkka laslemifesta. 

Carreler, v. a. laskea Pimilaa'oilla; 
paikata kenkiä. 

Carrelet, m. nelitabfoinen matrasfi- 
neula; puolisympyrä mwiila; mielta fol. 
mitahloifella terällä; finkilä; linnuu- 
werkko; (eläint.) fammelias, ſantikka; 
eräs nouftabiiri. 

Carrelette, f. fiilotusmiila, hieno 
wiila. 

Carreleur, m. Yimenlasfija, fabun- 
laskija; c. de souliers, vajajuutari, 
kengänpaikkuri. 

arrelure, f. puoli-antuvoitfeminen ; 
puolisantura. 

Carröment, adv. nelilulmaan, neli- 
fulmaifesti; pystyjuoraan. 

Carrer, v. a. nelitahloifelji, uelitul- 
maijelfi tehdä; afettaa neliökfi; korot- 
taa neliöön 1. toifeen ariwolertaan. — 
Se c., v. r. pöyhistellä. 

Carrick, «x. laprofli, wiitta. 
Carrier, m. livenloubija, kiwenloh⸗ 

foja. 
Carrière, /. fimenloubos; tilpakeuttä, 
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ratfastusrata; (hum.) elämän waellus; 
tihvotus; mirklarata; donner ce. à qc., 
antaa afian mennä menoanja; se don- 
per c. aux dépens de gn, pilapuheita 
laskea jinsta. 

Carrillon, Carrillonner, Carrillon- 
neur, f. Carill ... 

Carriole, f. rattaat, furiri-rattaat. 
88e, m. luomi» 1. fattowau- 

nut; c. à deux fonds, neljänsistutta- 
wat wannnt; c. coupé, fabben-istutta- 
wat maunut. 

Carrossée, /. waunullinen. 
ler, m. waunuintelijä; wan⸗ 

u onen. | 
m. fuorman fuljettaja, 

wunrmanni. 
Carrousel, m. ritarikilpa, turnans- 

peli; turnaus; turnauskenttä; larufelt. 
J. faire c., elaunoita, 

juoden, häärien elää. 
Carrure, f. hartialewy (ihmifen 1. 

maatteen). 
Cartaux, m. pl (laim.) merilartta. 

| rayer, v. n. wälttää uralfet a» 
jaesja. 

Carte, f. ohut pahvi; pahwikanſi; 
kortti; vawintolan rätinki; kartta; c. 
de visite, termwehdyskortti; c. de sû- 
reté, pasfi; c. du diner, ruokalista; 
c. géographique, maalartta; c. ma- 
rine, meritartta; c. généalogique, fu- 

In; c. blanche, awoin mwaltuu; 
lankku (pelisfä); jouer aux c-s, lyödä 
Porttia; à qui la c.?, lenen on muoro 
lyödä? per la c., joutua pois uralta, 
tulla hämille; — c-s, pl. pelirahat. 

m. [obaujulistus-kirja; waa- 
dintalirje Calfintaisteluun; mwmälipuhe 
fotawantien mwaihettamijesta 1. karku⸗ 
rien ulos-autamifesta; fowinto esteet- 
tömästä faupanfulusta meritfe fodan- 
aifana; laima, joka Luljettaa wanlia; 
tedontotero, eloppi; wübäinen ſeinä⸗ 

o. 
Cartelot, m. eräs ristiraitainen wil- 

lafangas. 
, Cartelette, j. mähäinen muolukimen 
ey. 
Cartelle, /. linjattu pergamenti-lehti ; 

mähäifet puulemyt lewyteltyjä teokfia 
warten. 

Cartoro, m. tlirjelaulku. 
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Carteron, !. Quarteron. 
Carthame, m. (tasw.) faflori. 
Cartier, m. lortintektjä; forttifaup 

pias. 
Cartilage, m. rusto. 
Cartilagineux, ouse, adj. rnétoutals 

tainen. 
Cartisane, /. fartifani; lewylle fe 

ritty fulta, hopeas 1. fitlanta forus 
neulomulffia marten. 

Cartomancie, 7. taito fortista ens 
mistaa. 

Carton, m. pabwi; tartunfipaperi; 
pabwtlaatiffo, pahmilipas; uudestaan 
painettu lehti firiasfa; faamapiirros 
wahmalle paperille; paperille tehty maa- 
fanfjen fuunnitelma; c. laminé, kn⸗ 
mille puferrettu pabwi: c. pierre, fl. 
wipahivi; c. cuir, nahtapahivi: relié 
en c., pabwifanfiin niottu. 

Cartonnage, m. pabwiin nitominen ;. 
pahtvinide; pabwiteos. 

artonner, v. a. nitoa pahtviin; pahe 
milla warnstaa; panna nudestanja pat- 
nettuja arkkia firjaan. | 

Cartonnier, m. pahwintelijä; pah⸗ 
Wwifaupyias. 

Cartouche, m. renunaloristulfet; maas 
fautfilla 1. feiffauffilla koristettu ke 
waalunan, nimimerlin j. m. ympäriklä. 

Cartouche, /. patruni, latinki; tars 
tesbi, kunlakotero; fotamiehen päästö 
tirja; c. à balles, fuulafla warnstettu 
patruni; c. à mitraille, vaehaulispas 
truni; c. à fusil, pysjyn patruni. 

Cartouchier, m. patruni⸗tasku. 
ire, «m. luostaris, kirkko⸗ar⸗ 

tieto. 
Carus (s ääntyy), m. unitauti. 
Carve, f. eräs falawerfto. 
Oarvi, 2 tumina. ä 
Caryatide, f. 1. Cariatide. 
Carybde, JN Charybdis; tomber 

de C. en Scylla, joutua ojasta allit 
toon. 

Caryophyll6, 66, adj. neilikan fufui- 
nen. 

Cas, m. tapaus, fobtaus, fattumue, 
(eifka; tila, tilaijuus; armwo, paino; 
telo; afia Gender) riitasafia; (fieli 
op.) fija, tajus; (jokap.) tarpeenteto; 
en c. de mort, jo6 fattuift kuolema; 
ce mest pas le c., miin ei ole afian 
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laita; au c., en c. que, jos miin lie⸗ 
nee; on tout c., faifiéfa tapaulkfisja; 

r € fortuit, fattumalta, fatunnai- 
esti; faire c. de qn, de qc., pitää 
jku armosfa, pitää jkin tärkeänä; en c. 
de, fiinä tapaukjesfa. 

Cas, casse, adj. nE raufea, 
rauennut; voix casse, tobuinen, to- 
hiſewa ääni. | 

Casanier, ière, adj. ja s. fotona Fö- 
TUttäjä; joka yhä fotoua oleskelee; vie 
c-e, fotinurfisfa eläminen. 

Casague, /. amarahihainen ratju- 
wtitta; tourner c., muuttaa mieltänfä. 

Casaguin, m. Iyhyt fototafki; nais- 
nuttu. 

Cascade, f. wedenputous; (furo.) 
äflinäinen barppans toifesta aineesta 
toifeen (puheesta). 

ane, f. (linnot.) falahauta. 
ille, . Caskarilli; erään peru- 

laijen puun (oroton cascarilla) lane 
finfaltainen kuori. 

Cascatelle, /. pieni medenputous. 
. Case, f. mölli, neekerin mökki; ruutu 
(pelilaudasfa); nide (lautapelisjä); laa⸗ 
tiffo, fomero, hylly; ruutu (ofastoihin 
wiiwatuefa paperisfa); patron de la 
c., huoneen tjäntä. 

Casöonx, euse, adj. juustonfaltai- 
nen; junstoa fifältévoi. 

Casemate, f. pommeja lestämät bol: 
wit linnan mallien alla, fafematit. 

Casematé, ée, adj. fafemateilla wa: 
vustettu. 

. Cager, v. nm. niteitä tehdä (lautape- 
liefä); järjestää eri laatikkoihinja. — 
v. a. toimittaa julle paitla. — Se co. 
v. r. ruweta afumaan, afuttua; le voi- 
ia casé, nyt hän on faanut tyysfi- 
an 
Caserette, f. juustokaukalo. 
Caserne, f. fafarmi. 
Casernement, m. fafarmiin majotta- 

minen. 
Caserner, v. n. afna fafarmisfa. — 

v. a. majottaa lajarmiin. 
= Casier, m. monibyllyinen kaappi afia- 

firjatn fäilyttämistä warten. 
p Casilleux, euse, adj. hauras, ha⸗ 

era. 

Casimir, m. fafimiri (fangas). 
Casoar, m. fafuari (lintu). 
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Casque, m. Tupürü, lasti. 
Casqué, ée, —8 typarilla warns⸗ 

tettu 
Casquette, 7. laki, mysiv. 
Cassade, — ättwatte D Étacminen: 

mempää tarjominen (pelisjä). 
Cassaille, /. pellon rifonta. 
Cassant, nte, adj. färkymä, rikkuva, 

hauras, hapera. 
Cassation, /. fumoominen, epütinti- 

nen; se pourvoir en c., hakea päätös 
fumoon, mwedota; cour de c., yli-oileunsto 
Nanskasfa. 

Cassave, j. maniof-junresta tehty 
jauho ja leipä. 

Casse, f. Pasfia-puu; kasfia-puun be. 
belmä. 

Casse, di riffuminen, färkyminen; 
wahinko järkymijen kautta; taitos 1. 
taitteen jälli (raudasfa); lammasrokko ; 
jolkääminen, erottaminen (fotapalmwe- 
uffesta). 

= Casse, f. lirjainlaatilot; haut de c., 
ifot Pirjaimet; bas de c., pienet kir⸗ 
jaimet; travailler à la c., olla lato- 
jana; kynäkotelo; wahtokauha; wefitou. 
ja; twalanstuoppa; eräs farwesta tehty 
kaide; neulanfkimä; iubialainen fan- 
gas. 

Cassé, 66, adj. ja part. färjetty, vis 
fottu j. m. e. £. Casser; (luiv.) raukea, 
rauennut, riutunut. 
' Casseau, m. firjainlaatilon puoli- 
08. 
Casso-cou, m. paikka, josja jaattaa 

mennä nurin niskoin, tatttaa niskanja ; 
raju ratſastaja; fe, jota lähetetään waa⸗ 
rallifeen paikkaan; warotusbuuto fokko- 
filla ollesja: , polttaa!” 

Casse-cul, m. felällenfä lankeeminen. 
Casse-museau, m. isfn masten fil. 

mi nenäpiuti; lumipallo (eräs ei. 
1008). 

Casse-noisette, m. pähtlinän-färkijä. 
Casse-noix, m. pählinän-färlijä; pah⸗ 

tinä-halkinen (lintu). 
Casse-nole, f. tal-eppeli. 

" Gaaso-pierre, m. erüs limenhakkaajan 
alu. 

Casser, v. a. färfeä, rikkoa, lyödä 
rilli; murtaa, taittaa; lumota, polkea, 
epuuttaa, peruuttaa; wirasta erottaa; 
wirfaa 1. wirka-arwoa alentaa; beifon- 
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taa, rankaista. — v. m. ja 80 €., v.r. 
rilkua, murtua; fatuttaa itfenjä; ce. le 
bras à gn, taittaa füft ffulta; c. la 
tête, fuuroffi faattaa [fuuresta panhi- 
uasta]; se c. le nez, fatuttaa nenänjä; 
olla onneton yritykesfänjä; se c. la 
tête, fatnttaa päänjä; (kumw.) matmata 
päänsä; se c. le cou, fatuttaa itfenjä 

getesfa; fyökkyä turmioon; e. aux 
gages, erottaa wirasta ja palkasta. 

Casserole, /. tastrulli. 
eron, 1. Calmar. 

Casse-töte, m. ſotanuija kimestä 1. 
puusta, jota millilanfat käyttävät; (ota- 
tappara; mwäklemä, juomuttama wiini; 
padnwaiwaus, päänhalkaifeminen; hu⸗ 
witehtämä, fun taulun eri kappaleista 
pannaan tokoon taulu; eräs merlkko. 

Cassotin, «. (firiap.) ofasto fiviain- 
laatitosfa. | 

Cassette, f. arllunen, lipas, fatulli. 
Casseur, euse, s. färkijä, murtaja; 

mwaromaton; grand c. de raquettes, 
aila-mäkemä mies; c. d'assiettes, to- 
ramostaja, torabammas, riitajälkli. 

Cassidoine, /. eräs falcebonin laji. 
Cassie, f. indialainen puu, jolla on 

Bymäbajuilet kukat (acavia farnesiana). 
Cassior, m. laëfia-puu. 
Cassis (s ääntyy), m. mustat wiini- 

marjat; witnamarja-neste. 
Cassolette, f. fuitjutus-astia; lemu 
Pa atiadta; (iwal.) tauhea baju- 
rafia 

Casson, m. murtunut foleritoppu; | 
fafaon murenot; fafin murenot. 
| passons de, f. puderi-foleri, foferi- 
jaubo. 

Cassure, 7. Galkeema, viflo; taite 
(metallisfa). | 

. pienet ontelot puu- 
palafet, joita tansfiesja tahdin mukaan 
napjantetaan, Tastanjetit; eräs kankaan 
aji. 

(podiceps) 8). 
Castanite, . fastanjanfaltainen kimi. 
Caste, f. Tati, fyntyjääty, fäätykuot- 

fa; (9.5 iymisluolka. 
Castel, m. (wanh.) linna. 
Castelane, f. eräs laji wihertäifiä 

fuumuja. 

oux, m. eräs linnun laji 
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Castellanie, f. (1man5.) finnantoonbin 
alue (Puolasfa). 

Castelogne, /. hieno millainen wuo⸗ 
teenpeitto. 

Castille, f. jaufla, jupakka. 
Castine, f. flufs-fpatti. 
Castor, m. majatwa, majawannabfa; 

majatvan farwoista tehty battu. 
Castoréum (um = oo), m. maja 

wanhausta. 
Castorine, f. majawanhaustan kan⸗ 

wertti; eräs willakankaan laji. 

Castoyement, m. (wanh.) raufats- 
tusfaarna, nubbepuhe. 

, Vastramötation, J. leiripaikan paa⸗ 
utus. 
Castrat, m. kuohilas, ſalwio. 
Castration, /. ſalwaaminen, kuohi⸗ 

minen. 
Casualito ,⸗. ſattumus. 
Casuar, 1. Casoar. 

. Casnel, elle, adj. fatuunainen, epä- 
tietoinen. 

Casnel, m. fatunnainen tulo, ſiwu⸗ 
tulo. 

Casuollement, adv. jatunnaifesti. 
Casni m. teologit, jola ratfaifee 

omantunnon afioita. 
Catachrèse, 7. epäperäinen lauſe⸗ 

apa. 
Cataclase, f. filmien minoon wetü- 

minen; jäjenmurto. 
Cataclysmo, m. webenpaifunms, me- 

bentulwa. 
Catacombes, /. pl. maan-alaifet hau⸗ 

tausholwit muinoifilla fanfoifla; fata- 
mbit. 
Catacoustique, f. oppi äänen kajah⸗ 

butiesta. 
Catadioptrique, adj. kostewa walon 

heijastusta ja taittumista. — f. fata- 
bioptrila. 
, 'atadonpe, Catadupe, f. webenpur 
ous. 
Catafalgue, m. katafalki, foristetut 

telineet ruumiin-arhun alla. 
Catagmatigue, adj. {nunriffoa pa- 

rantama. — m. lunnrilloa parantama 
like. 
Cataire, f. lisfan minttu (nepeta 

Varta). | 
Cataleote, Cataleotigue, adj. vers 

ev 



Cata 

c., wärfh, josta punttuu dif tawuu 
lopusoſa. 

ootos, m. pl. tatlelmia mui- 
noifista kirjailijoista; katkelmain ko⸗ 
koelma. 

(Catalopaio, f. halpaus, josſa jaſenet 
kangistuwat, mutta Jengen ja weren 
tullu on entifellänfä, kangistustauti. 

Cataleptique, adj. balwattu, fangis- 
tustautia fairastama. 

6, m. (nettelo. 
Catam ale, adj. (1ääl.) fuu- 

kautinen; flux c., funfantifet. 
Catap m. harniska, tamineet ; 

ratjumies täyfisjä tantineiôfa; rinta- 
mate: eräs falan laji; myötiäinen 
(eläin). 

Cataplasmo, m. vyytihaude; laas- 
ri. 
Cataplexie, f. äfilinen rampaus. 
Catapuce, f. eräs laswi (euphordia 

esula). 
Catapulte, f. limibeitto-fone muinois: 

tarjoilla. 
, F. Taibi, jää (filmisjä); 

mäkemä wedenputous; faijanfutuinen 
lintu; les c-s du ciel, forleuden, tai» 
maan affunat. 
Ca , 60, adj. laihifilmäinen. 
se Cataraoter, v. r. faaba kaihi, jää 

filmiin. | 
itarrbal, ale, adj. uuhan-, uuban- 

tapainen; fièvre c-e, uuhatauti. 
Catarrhe, m. nuha, unha, Hökä. 
Catarrheux, ouse, adj. nuhainen; 

nuban-alainen; nuhaa fairastava. 
tastrophe, J lopullinen ratkaije» 

ia fobtaus; vatkaifema loppu; furtea 
oppu. 

téchèse (ch = D), f. kristin-ms- 
lon opettaminen. 
Catéchète (ch = f), m. fateleti, 

kristin-nsfon opettaja. 
Ca , v. a. Pyfellen opettaa 

kristin⸗ nskoa; — katekismusta — kyjellä; 
(tuw.) neumwoa luopumaan, kokea tais 
wuttaa jlu; tyrkyttää 
Catéchisme m. fatelismus; lyhyt 

oppi kykymykfisfä ja wastaulfisja 
tel; faire le c., pitää latelismitut- 
nto, 
Catéchiste, m. lasten-opettaja kris⸗ 

tin-opisfa. 

ta 
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Catéchistique, adj. latekismmijen 
muotoon tehty. 

Catéohuménat (ch = f), m. fe aila, 
jona jolu fristin-usfon opetulkjella wal⸗ 
mistetaan lastettaalfi. 

téchumène, (ch = f), m. fe, jota 
mwalmistetaan fastettarvalfi, katelnmeni. 

Catégori TA kategoria, järjestys- 
[uoffa ; Inoffa (famankaltaifia efiveitä); 
(tumw.) laatu, laji, luonne. 

Catégorique, adj. fategorinen, eb- 
— wälttämütün, jürtäbtämütün, 
elwä. 
—— adv. ehdottomasti, 

järkähtämättömästi, felwästi. 
Catégoriser, v. a. järjestää luof- 
tin. 
Cathartigue, adj. watſaa perkaawa 

1 gens. 
thédrale, adj. f. église c., tuo- 

miolirtko. — f. tuomiolirkko. 
, Cathtdrant, m. efimies wättösti- 
asia. 
Cathérétique, adj. fyömyttämä. 
Cathäte, /. fateti, pystyjuora miima; 

c. d'incidence, pystyjuoraan tulemwa 
talaifin heijastaa fübe. 

Cathéter (er — äär), m. lateteri; 
foufero pilli, jolla päästetään Eufi ). 
tutkitaan ralko. 

. Cathötörisme, m. lateteraus, fatete- 
rilla toimittamiuen. 

Catholicisme, m. fatolinen uskon. 
tuunustue. 

Catholicité, f. fatolinen 1skou-oppi; 
fatolinen feurafunta; fatolinen fristi- 
unta. 
Catholicon, m. tailkia tautia paran- 

tama lääke. 
Catholigue, adj. yleinen, katolinen; 

remède c., yleinen lääke Tailliin tau- 
tiin; cadran c., faitisfa pailoisja oi- 
kein näyttämä auringontello. — s. ka⸗ 
tolilainen. 

Catholiguement, adv. fatolifesti. 
Cati, m. weran litltomalmistus, be- 

fateraus. 
Catiche, f. jaufonpefü. 
en Catimini, adv. falawibfaa. 
Catin, f. portto, aatta. 
Catir, v. a. fiiltäwäffi malmistaa 

werta, befaterata. 
Ca ur, m. weran fiillottaia. 



Cato 

, m niskaan folmittu hius⸗ 
o 

Catoptrique, /. tatoptrika, oppi wa- 
(on peilata Nott ? 

Caucalis, m. (kasw.) metfäkirmeli. 
Cauchemar, m. painajainen; (futo.) 

fowin ilämä ja tungettelewa ihminen. 
Cauchois, adj. m. pigeons c., eräs 

laji funria —8* aux nimifestä 
tanpungista Rormandiasja. 

Candataire, m. farbinalin liepeen 
tantaja. 
: ya, 60, adj. hännällä warustettu, 

en. 
Caudebec, m. hieno willabattu. 

= Caudiciforme, adj. rungonmuotoinen, 
jouhipunn-kaltainen, haaraton, okjaton. 
. Candimane, adj. fanotaan eläimistä, 
jotta woiwat hännällänjä tarttua jhkin, 
tourahäntäinen. 

Caudule, f. lyhyt Häntä. 
Caulescent, nte, adj. lorrellinen. 
Canliforme, adj. forrenmuotoinen. 

inai j. Torresfa kaswawa. 
. Cauris, Coris, m. eräs uüfinfenfü, 
jota Afrifasfa käytetään rahana, fauri. 

Causal, ale, adj. 1. Causatif. 
Causalité, /. fyyn ja jeuraukjen wai- 

hewailutus, perusteellijnus. 
Causant, nte, adj. puhelias. 
Causatif, ive, adj. (yytä ilmottaa; 

conjonction c-e, (fieliop.) perustamai- 
nen fidefana. 

Cause, f. ſyy, alku, alkuperä, fynty; 
perustus; afia, tarwe, etu; viita-afta, 
oikeuden afia; il a fait cela pour 
c, bün on fitä fyystä tehnyt; la c. 
publigue, yhteinen tarme; la c. de 
état, waltion etu; ayant c., afian- 
fantaia, afian-omistaja; connaissance | [ 
de c., afianbaarain tunteminen; défen- 
dre la c. de qu pitää jfun puolta. — À 
€. de, prep. tähden. — A 0. que, prep. 
ystä että. — Pour 0., prep. [yystä. 

r, v. a mwailuttaa, jaattaa, 
tuottaa; jutella, jututa, pakinoita. 
E serie, f. jutteleminen, juttelua, 

pa ua. 
Causeur, euse, adj. ja s. puhelias; 

palinoitfija. 
4 fabben-istuttawa ſohwa. 

Causticité, /. (yöpäifyys; (fuw.) tapa 
puhua —— titfuijuus. 
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Causti } &, fyöwyttämä ; 
(tuto) —X kd - ſyð⸗ 
wytin, fyöwyttämä aine. — f. poltto 
wiiwa. 

Cautèle, % wiekkaus, neuwolluusé, 
julkeluus; (lafit.) ehto, mälipuhe. 

Cautelousement, adv. wieklaasti j. 
n. €. 

Cauteleux, euse, adj. mielas, nen 
Wwofas. 
Gautère, m. wiswanmetäjä, fontas 

nelli. 
Cantérétique, adj. ja s. (yöimyttämä; 

fyöwmyttämä aine. 
Cautérisation, f. fyömytys; fonta- 

nellin wetäminen. 
Cautériser, v. a. fyömyttää; panna 

fontanelli. 
Caution, f. takaus; takansmies; c. 

bourgeoise, wafaa, [motettama takaus; 
c. banale, epäiltämä takaus; fournir 
une c., panna takaus; se rendre c. 
de, pour, mennä tafauffeen. 

Cautionnage, Cautionnement, m. 
takaaminen. 

Cautionner, v. a. (de) mennä tar 
fauffeen, ta'ata; c. d’une somme, ta'ata 
jotkin tummasta. ae Gal W 

ole, m. eräs bafartipeli. 
Cavalsade m. juhlakullu ratjaiu; 

humiratfastus. 
Cavalcadour, adj. m. écuyer c,, 

bowitallimestart. 
Cavale, f. tamma. 
Cavalerie, f. ratfnmiehistö; grosse 

C., raskaasti twarustettu ratjumiehistö. 
Cavalier, m. vatjastaja, ratfumies; 

ritari; Pamaljeri; hemwonen (fhalli pe: 
lisſa); tykkimali; eräs painopaperin 
aji. J 
Cavalier, ière, adj. wapaa, luons 

tewa, kohtelias, ujostelematon (käytö- 
fesfä); uljas, vrehemä, uhkea; hilpeästi 
huolimaton; à la c-e, ratjastajan tar 
malla; kawaljerin tamalla, Pohteliaasti, 
uljaasti. 

Cavalièrement, adv. wapaasti, koh⸗ 
teliaasti, j. n. €. 

Cavalot, m. Nuori hewonen; (manh.) 
eräs ta'otusta raudasta tehty tylki. 

Cavalin, ine, adj. hewos- hewoſen⸗. 
Cavalguet, m. ratfumäen-marsfi 

tenmpeteilla puhallettaa. 



Cava 

Cavatine, f. fawatina, lyhyt laulu 
. arta. 
Cave, f. felari; holmi; holmwihanta; 

pullokotero; miinimarasto kellarisſa; 
wannulaatikko (muonaa warten); jää- 
kaappi; rahapanos (pelisjä); monter 
la c., panna wiintä kellariin; rat de 
c., wahalynttilä, jolla fellarisfa Täy 
än ; wmiinimweronslantaja. 

Cave, adj. onfi, ontelo, lasteunut, 
fuopallanfa olema; veine c., auffofuoni ; 
oeil c., luoppaan painunut filmä; lune 
c., luun kunkauſi (29 päimää). 

Caveau, m. mähä fellari, fnoppa; 
mähä ajat. 
Cav adj. mustapäinen [be- 

wofesta]. 
Cavoogon, m. turpafuitfet, kapjuuna. 
Cavée, /. folatie, folaffo, vottotie. 
Caver, v. a. onfia, fowertaa, kaiwer⸗ 

taa. — v. n. wäistellä, parerata (miel: 
faifusfa). 

Caver, v. a. panna mwebolle (fortin- 
ſyönnisſä); (fuw.) c. au plus fort, 
uskaltaa wiimeiſeen faalkla. 

Caverne, f. luola, folo, foufto. 
Caverneux, euse, adj. luolainen, 

[oukkoinen; (auat.) turjae; voix c-e, 
tobifewa, kumiſewa ääni. 

Cavernosité, /. onfi, ontto. 
Cavesse, m. c. de more, ruuni be: 

monen mustalla päällä ja mustilla ja- 
villa. 
Cavesson, m. Cavessine, /. 1. Ca- 

vecon. 
Cavet, m. fowerrettu liista. 
Caviar, m. famiari, fampilalan fuo- 

latta mäti. 
Cavillation, /. miijasteleminen, ir. 

misteleminen. 
Caviste, m. lellarimestari, kellarin 

ifäntä. 
Garon” 7, ontemuus, ontto. 
Cayes, /. pl. hietafärktä, koralli-färtkä 

Antillien faaristosfa. 
Cayorne, f. Caliorne. 
Cazerotte, f. pajusta punottu Poppa. 
Ce, cet, m. Cette, f. pron. tämä, 

tuo. — Ces, N nämä, nuo; ce qui, 
ce gue, mitä; en vertu de ce gue 
dessus, ylläjanotun uojasfa 1. johdosta. 

Céans, adv. täällä, täsjä; le maître 
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de c., tämän talon ifämi; 1 dinera 
c., [yö päimällistä täsfä talosfa. 

Ceci, pron. tämä, jälkimäinen. 
Cécité, | f. oteus. 
Cédant, nte, adj. oifeubestanfa {uo- 

putva. 
Céder, v. a. jättää, heittää, luowut⸗ 

taa. — v. n. notkistua, waipua, antaa 
perään; (à gn) myöntää, antaa perään, 
peräytyä, mäistyä; c. à qn en ace 
olla mahdoton wetämäüän wertoja jllefin, 
olla huonompi jluta. 

Cédille, /. cebilja, pieni merkki c'n 
alla (g), ofottawa että c äännetään 

Cédre, m. febripuu; aigre de c., 
eräs limonabin lait. 

Cédrie, f. febripunn pibfa. 
Cédule, f. twelkalirja; plaider con- 

tre sa propre c., fieltäü omaa alle- 
Lirjotustanja. 

Ceindre, v. a. myöttää, kietoa jtun 
ympärille; ympäröitä, piirittää. 

Ceintes, /. pl. (laiw.) myötelaidat. 
Ceintrage, m. (faim.) ſurniuki, Köytös. 
Ceinture, /. wyö, — — wyötärö 

(Gonfujen, hameen), wmyötätfet; (yrjäys, 
reunus. 

Ceinturette, /. jahtitoriven hihna 1. 
fannatin. 

Ceintarier, m. wyöttimien teftjà, 
löltermaatlari. 

Ceinturon, m. banflifns, fannin, kau⸗ 
tuin, Pannike. 

Cela, pron. tämä, edellinen. 
Céladon, m. harras ja lempeä ra» 

kastaja. 
Céladon, adj. waalean mwiherikinen. 
Célébrant, m. pappi, joka Herran 

ehtoollista jakaa. 
Célébration, f. juhlallinen miettä- 

minen, juhlallinen mietto 1. toimitus. 
Célébre, adj. tunluifa, mainio. 
Célébrer, v. a. juhlallijesti miettää ; 

fnnnioittaa, funresti Kiittää; jakaa Ger- 
ran ehtoollista. 

Célébrité, /. fuuluifuus, maine; fuu- 
tij 1. mainio henkilö; juhla, juhlalli- 
uu. 
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Celer, v. a. jalata, pitää falasfa 1. il⸗ 
mottamatta. | 

Céleri, m. ſelleri (vyyti). 
Célérifère, m. pifawaunut. 
Célerin, «=. farbelli (talo). 
Céléripède, adj. ferteüjaltainen. 
Célérité, f. nopeus, wikkelyys. 
Céleste, adj. taiwaallinen. 
Célestin, m. Gelestini-munffi. 
Céliaque, adj. artère c., mahan tyf- 

fyfnoui; flux c., maitofuont. 
Célibat, m. naimattomuus. 
Célibataire, m. naimaton mites, wan: 

ha poika. 
Celle, ft. Celui. 
Cellörerie (ell = el), F. talouetoitmi 

fnoétarisia. 
Cellérier, iöre, s. luostarin talou- 

benhoitaja. 
Cellulaire, adj. folufieibin jaettu, 

foluinen; membrane, tissue c., ihra- 
paita, watfapaita; système c., folu- 
rakennus. 
Cellule, /. fammio, foppi (Inosta- 

risſa, wanlibnoneesfa); lokero; kenno, 
fibes (mehiläispejäsjä); kotero; fol. 

Celluleux, euse, adj. foluinen, folu-. 
Celui, celle, p£. ceux, celles, pron. 

tämä, fe, nämä, muo; celui-là, tuo 
tuolla, edellinen; celui-ci, tämä täällä, 
jälkimäinen, mitmekfi- mainittu. 

Cément, m. cementi, limifittt; kitti. 
Cémentation, /. cementillä muuraa- 

minen; metallien puhdistus cementillä. 
Cémenter, v. a. muurata cementillä ; 

fitato. 
Cémétérial, ale, adj. tirkkotarhan-, 

firffopiban-. 
Cenacle, m. atriahuone (muinois- 

Cendre, f. tubfa; c. de plomb, hie- 
noimmat warpuishaulit; c. verte, wuo⸗ 
riwiheridinen; c. bleue, wuorifininen; 
e. d'azur, jauhettu ultramarint; mer- 
credi des c-s, piinawitfon fesfioitfto; 
prendre la c. et la cilice, fäliefä ja 
tuhaefa katua. 

Cendrö6, 60, adj. tubauwärinen, tu- 
fanfarwainen. 
yi ve, F. lyijytuhka, marpnis- 

nlit. 
Cendrer, v. a. wärjütä tuhankarwai⸗ 

fekfi; tehdä tubaëta limettä. 
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Condreux, euse, ad. tuhkainen; tus 
hankaltainen; tuhkaa täytä 

Cendrier, m. tubf À. 
Cendriette, f. ?. Cinéraire. 
Cendrille, /. 1. Mésange. 
Cendrillon, m. tubfimo, puoliman- 

hemmilta holwekfittu ja wihattn lapfi; 
fiimoton khyökkipiika. 

Cendrures, f. pl. tuhtaſuonet (huo- 

Cône, / pyhä ehtoollinen; le jour 
de la c., ftiriétuerstai; faire la c., 
käydä pyhää ehtoollifella. 

Cénobite, m. (nostarimunkki. 
Cénobitique, adj. Imostari-elämäns. 

, Gönotephe, m. muistopatjaa fuol- 
eelle. 
Cens (s ääntyy), m. maawero, wero: 

cenfus 1. meromäärä, joka oikeuttaa ma- 
litfemaan edusmiestä maltiollifeen ed8= 
funtaan, tahi tulla edusmiehekſi wali⸗ 
tulft: c. électoral; c. Väligibilite. 

Censal, m. fanppa-afiamies 1. meklari 
itämaisja. 

Cense, f. arentitalo, tarjatalo. 
Censé, 66, adj. pidetty jonakin, ar» 

wattu jljkin. 
Censerie, f. fanppa-afiamieben, mäli- 

fauppiaan, meflarin toimi 1. palkka. 
Censenr, m. cenfori (Romalaifilla 

muinoin); tapojen tarkastaja; moittija, 
nuptelija. 

ensier, adj. m. seigneur c., fartas 
non-omistaja, läänitysherra. 

Censitaire, m. weronmafjaja, weron- 
alainen. 

Censite, adj. (wanh.) weron: alainen. 
 Gensive, f. maawero; weron-alainen 

alue. 
Censivement, adv. weroa wastaan; 

arennille. 
Censuel, elle, adj. maaweron⸗; we⸗ 

ronsalainen. 
Censurable, adj. moitittama, nub- 

teen-alainen; rankaistu!:en-alainen. 
Censure, /. cenforin mirka (Rontas 

laifila muinoin). 
ensure, f. tarfastué; lanfunto; nu 

be; cenfuri; kirkollinen nuhde; wiralli⸗ 
nen nubbe. 

Censurer, v. a. moittia, mmbbella; 
rankaista; mäkrä-oppifekji julistaa 
(Pirja). 



Cent 

Cen j. ja , fetalnlu: c. 
Ney —8 Gaia male) 

Centaine, 7. fatalufu; parma, tata; 
latalanta. 

Centaurée, f. (tasw.) taunolti (con- 
taurea). 

adj. fatamuotias; nom- 
bre c., fatalulu. 

Centonior, m. centurioni, faban pääl- 
5 Romalaifila; fadanpäällikkö pors 
warilaartisfa. 

Contenille, /. eräs tulla (omtunou- 
lus). 

ntésimal, ale, adj. fataau jafau- 
wa, fata-ofainen. 

tiare, m. fabas-ofa are'sta. 
Contième, adj. fabas. — m. fadase 

ofa. 
_ Centigrade, adj. fataan asteejen 
jaettu. 

Centigramme, m. ſadas⸗oſa gram- 
me'ista, 

Centilitre, m. fabas-ofa litre'istä. 
Centime, m. fabas-ofa franc'ista. 
Centimötre, sn. ſadas-oſa mötre'istä. 
Centinode, f. linnunstattari (poly- 

gonum aviculare). 
Centistère, m. fadas-oja stère'isti. 
Centon, m. muiden mietteistä Los 

loonparfittu teos, huono kyhäys. 
Centraire, adj. leſtutſeſsſa olema. 
Central, adj. teeki-, lesfeinen ; point 

c., teslipiste, yhtymyspaitka. 
Centralisation, /. yhteen fesfuuteen 

tofoominen; waltiowoiman yhteen tes: 
fuuteen Poloominen, centralitationi. 

Centraliser, v. a. yhteen fesluuteen 
fo’ota, centraliferata. 

piste; c. de gravité, painolohta; c. 
d'équilibre, tafapainofobta. 

Centrer, v. a. tahtoa fuurennuslafi 
testitoptaijeti. 
Cen j. centrifugali, Leskis 

pistettä ——a (uga 
Centripète, adj. centrita peli, [eskeefen 

1. teskipistettä kohti pyrkimä. 
trosoopie, f. oppi tappalten kes⸗ 

lipieteestä ja painolohdasta. 
Centumvir (um = 001), m. cen- 

tunuvir, eräs mirkamies (muinoifesja 
Romasfa). 
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Centumvirat (um = 00m), m. cen⸗ 
tumwirin mirla. 

Centuple, adj. ja m. fatalertainen; 
fatafertat{nus. 

Centupler, v. a. ſatakertaiſekſi tehdä, 
ſadalla fertoa. 

Centurie, f. centuria; fatalufuinen 
[notta tanfa aifia Romasfa; fatalulu 
mwärjyjä. 

turion, m. centurioni, jadanpääls 
[iltö Romalaisten Inona. 

Cep, m. wiinipuu, miiniköynnös. — 
pl. läfirandat; jalkaraudat. 

Cèpe, mn. monenkaltaisten (yötämien 
flenien nimitys. 

Cépée, f. famasta juuresta werfount 
wefasto. 

Cependant, adv. luitenkin, kummine 
lin; filé mäkin. | 

Céphalalgie, /. fotwa päänlimistys. 
Céphalalogie, / oppi aimoista. 
Céphalée, f. pitkällinen päänjäriy. 
Céphalique, adj. pään; päänfärtyä 

[tewentäwä 1. parautama. 
Céphaloïde, adj. päänntuotoinen. 
Céphalotomie, f. pään ja aimojen 

anatomia. 
Cörat, m. wahalaastari. 
Cöratoide, adj. farweutaltainen [fil- 

män javwitalmosta]. | 
Cerböre, m. Cerberus; Tuonen foira; 

(tum.) äreä omwenmartija. 
_ Corooau, m. tynnyrin manne; kaari 

ijes (medenlautamista warten); linnnn- 
fabin. — Cerceaux, pl. lämppätynät 
petolintujen fitmisfä. | 

Cercelle, f. tami, eräs forfan laji. 
rohe, f. Cherche. 

Cercle, m. cirkeli; pyörö, ympyrä, 
tehä, piiri; astepyörä; tynuyrin manne; 
wuofijyy (puusfa); (kuw.) feura, Les 
lus; vin en c-s, wiini tynnyreisjä; 
tenir c., täyttää mieraita luonanja; 
aller au c., lähteä feurailemaan. 

er, v. a. wannebtia. 
Cerclier, m. twanuebtija; tynnytins 

tekijä. 
Ceroueil, m. vuumiinsarkku. 
Céréale, adj. f. ja s. wilja-; plante 

c., wiljakasmwi; c-s, wiljat; Geres'tn 
juhla. 

érébrale, adj. aimojen-. 



Céré 

eeremoniali. 

125 Cess 

Cördmonial, m. jublamencin [ääntö; | 1. A im rajalinjat; ratkaista raie- 
riitoja. 

Cérémonial, ale, adj. tirlonmeuon⸗: 
loix c-es. 

Cérémonie, /. ceremonia, juhlameno, 
jublatapa; fomens, jublallifuns, loisto; 
furfatfus; sans c., fnrfailematta. 

onioux, onse, adj. juhlallinen ; 
Enrfailewa. 
rr (s käntyy), j. wiljojen juma- 

Cerf (monifosfa £ ei äänny), m. fat: 
fanbirwi, jarmas. 

Cerfeuil, m. c. sauvage, loirauputti ; 
c. d’Espagne, anisfirmeli. 

Cerf-vo m. tammibürié (hyön- 
teinen). . 

Cerisaie, f. lirfipuisto. 
Cerise, f. firfimaria. 
Cerisier, m. livfipun. 
Cerne, f. tuulispään tekemä kerho 

maasja tahi rannasta: fininen ehä fil. 
mien tahi haaman ympärillä; noitakehä; 
muofiiya (puusfa). | 

Cerné, 6e, adj. fininen filmäin alta : 
avoir les yeux c-s. 

| m. tuleentumattoman päh- 
linän fydämen puolikas; vin de c-x, 
punainen wiini, joka on juotamalfi 
walmistunut pähkinän tuleentumifen 
atfana. 
GCornement, m. piirittäminen, fuite 

minen. 
Cerner, v. a. fulkea kehällä; piirit 

tää, falwata; c. des noix, luoria püb- 
finditä; c. l’écorce d’un arbre, tehdä 
leillans yli-ympäri punta. 

Céroféraire, m. wabalynttilän. {ane 
taja (fatolifesja tirfosia). 

Céroïde, adj. mahantaltainen. 
Céromance, Céromanoie, /. wabasta 

ennustaminen. 
Cöromel, m. mahasta ja hunajasta 

wotde. 
Céropisse, f. pi'estä ja mahasta tehty 

moibe. 
Céroplastique, f. taide wahakuwia 

muodostaa. | 
Cerquemanage, m. (wanh.) maamit- 

tarinwirka. 
. Cerguemanement, n. (wauh.) raja⸗ 
linjojen käynti ja pyykitys. 

Cerquemaner, v. a. (wanb.) täydä 

te 

Cerquemaneur, m. (wauh.) maamit. 
tari 

Cerro, m. raudustammi. 
Certain, aine, adj. warma, wisfi, 

[notettawa; määrätty, tietty; eräs. — 
s. m. fe milä on warma, tietty, wisſi. 

Certainement, adv. mwarmaan, to: 

Certes, adv. tietysti, warmaan. 
cat, m. firiallinen todistus. 

Certificateur, m. joka todistaa ta- 
tante telwollijnutta; todistukjen an- 
aja. 
Certification, f. firiallifestt todista- 

minen. 
Certifior, v. a. todistaa, maluuttaa. 
Certitude, /. marmuus, mwisfeys, [110- 

tettawuus, pyjymäiyys. 
Cérumen (en = een), m. korwan 

waillu. 
Cérumineux, euse, adj. waikkniuen, 

maillus. 
Céruse, /. {vijymute, lyijywalto. 
Cervaison, f. hirwen⸗ajon aila. 
Cerveau, m. aiot, aju; (kuw.) järki; 

c. brul6, rajupää, tuulibullu, tunken- 
pielfijä. 

Cervelas, m. eräs matllaran laji. 
Cervelet, m. mübüt ]. takaraiwa⸗ai⸗ 

wot, 
.Cervelle, f. aiwot, aju; (kuw.) järti ; 

c. de palmier, palmun-ÿbiu; se bru- 
ler la c., ampua itjenjä; bruler la c. 
à qn, ampua jtu; bonne c., hywä pää; 
etite c., huono pää; c. de liövre, 
uono muisti. 
Cervical, ale, adj. faulas, nisfa-. 
Cervoise, f. ryyti-olut. 
Cervoisier, m. oluenpastija. 
César, m. Caeſar; fetfart. 
Césarienne, adj. f. opération c., 

fobbun leiffaus, fun lapft leikkaamalla 
otetaan äidin kohdusta. 
' Cessant, nte, adj. laflaatva, tau- 
oiva. 
Cessation, f. laffaaminen ; lallauttas 

minen, ſeiſahdns. 
Cesse, A lepo, rauba, lakkaaminen; 

sans c., lafflaamatta; il n’a point de 
c., ei hänellä ole wähintäkään lepoa. 

Cesser, v. a. ja n. laffanttaa, lo⸗ 
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pettaa; lalata, Berjetä, tauotta, (op. |no8; pibinbala; (laiw.) puttimgit; c. 
pua; cessez vos cris, herjetfää hun⸗ de montagne, wuoribarjanne, -jelänne. 
tamasta. eau, m. rästäslouru. 

Cessible, adj. josta moibaan luo» p Shainetier, m. käätyjen, witjojen te- 
pua, {nowutettawa. 

Cession, /. luopumus, Inowunta; e. 
de biens, omaijuuben fuowunta wel⸗ 
Pojille. 

Cessionnaire, m. fc, jolle jtn oikeus 
on luomutettu; joka on omaifuutenfa 
welfojille fuowuttannt. 

Ceste, £ fotahanfilka; c. de Venus, 
Venuswys. 

. Ctfuri, fananjato wärjysjä. 
Cet, Cette, 1. Ce. 

6, 66, adj. ja s. walaskalan fu- 
luinen; walasfala. 

Cétalogie, f. oppi walaskaloista. 
Cétérac, m. (lasw.) bitrenporras 

(asplenium). 
e, f. walasfalan raswa-aine. 

Cétraire, & timenjammal (cetraria). 
Ceux, t. Celui . Celui. 
Cévadille, /. fababilli-yrtti; ſabadilli⸗ 

fiemen 
ae lis, m. vytö, tuulenmurto met: 

m. fivitlala, rantamaiffo. 
Chabraque, f. Schebraque. 
Chacal, m. ſhakali, afrifalainen fufi. 
Chaoelas, f. Chasselas. 
Chaconne, /. eräs wanban-aifainen 

tansfi; jen mufifi. 
, UNO, pron. jolainen. 

Chafouin, ine, adj. s. pieni ja laiha, 
halwannäköinen, nyry. 

hafourer, v. a. haralan-tallustusta 
lirjottaa; rumentaa. 

in, <. fuvu, kaiho, kinja, was: 
tus, harmi, tuska; fhagrin (pieni nyp- 
pyinen nahka). 

agrin, ine, adj. äfeä, fiutffuinen, 
nyttyrä, yrmeä; tuskallinen, lemoton. 
Ch t, nte, adj. harmillinen, 

harmittawa, tuskallinen ikää. 
iner, v. a. harmittaa, uyr⸗ 

wäistä, huolettaa, waiwata, fnrettaa: 
walmistaa jhagrimitfi. — So 0. v. r. 
tustitella, —— juuttua. 

Chagrinier, m. fbagrin-naban tekijä. 
Chaine, f. witjat, ketjut, täädyt ; kah⸗ 

leet, raudat; faleri-ranfaistus; kaleri⸗ 
wangit; wanfeus, orjuus; kantaanluon⸗ 

jä. 
Chainette, /. pienet täädyt, kellon⸗ 

täädyt; point de c., witjaneulomus. 
Chair, f. lila, iho, ihonwäri; (kuw.) 

lihan himo, himolliſuus; être bien en 
c., olla hywäsſä lihasſa; c-s baveu- 
ses, liikaliha, kuollut liha (haamoisfa). 

Chaire, f. istuin; faarnatuoli; ope⸗ 
tuëfija, fateberi; c. apostolique. paa- 
win waltasistuin, paawiwalta; (kuw.) 
profesforinwirka. 

ise, f. tuoli, istuin; penkki; fan 
totuoli, Cantomuode; Pääfit; c. de clo- 
ches, fellonpenfli; c. percée, tarve 
tuoli; c. longue, mafuu-, huokuutusli ; 
c. & porteurs, tantotuoli. 

0, 1. Shako. 
Chaland, nde, s. fauppatuttu, afia- 

tuttu. — adj. pain c., eräs nijuleimän 
aji. 
Chaland, m. juuri alus jolitullua 

marten, jolisalus. 
Chalandise, /. ostajien käynti; faup- 

patuttamuus. 
Chalastique (ch — f), adj. (läät.) 

berwottawa, unettawa. 
Chalcographe ge — f), m. was⸗ 

lirtäjä; metalliinpiirtäjä. 
cographie (ch == f), f. was. 

feenpiirto; metallitupiirto. 
0, m. hali, huimi. 

Chalet, m. (meitfiläinen mökki; wuo- 
ripaimenen maja. 

Chaleur, /. [ämpö, fuumnns ; kiima, 
kärpä; (kum.) into, kiiwaus, kiihko, 
hartaus. 

Chaleureux, euse, adj. lämmin, luu- 
ma; tulinen. 

Chalibé, 6e, 1. Chalybé. 
N älit, m. (wanb.) wuobe, maluu- 
ija. 

. (wank.) il ne m'en 
chaut, en minä fiitä huoli. 

Chalon, m. falfonuotta ; eväs kangas: 
shalong. 

Chaloupe, f. purfi, purjemenhe; c. 
canonnière, tyllipurji. | 

Chaloureux, euse, adj. ftitas, tuits 
tupäinen. 
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Chalumean, m. pieni ruoko; oljen- 
torft; pilli, paimenpilli, forapilli ; rakko- 
pilli; juottopilli ; ilmatormi; imibuoto. 
Chalumet m. piipun munstylki. 

N Chalybé, ée (ch = f), adj. terüés 

6, f. autaumifen ilmotus- 
merffi: battre, sonner la c. 

Chamailler, v. n. ja se Chamailler, 
v. r. bhojua, tapella; torua, riidellä, 
mäesjätä. 

m. tora, riita. 
Chaman, m. fbamaui, inbialainen 

pappi. 
r, v. a. (wauh.) koristaa 

reunukfilla, nyösreillä j. mx. €; (kuw.) 
firjailla; ylen kirjamalfi, naurettawau 
fomeaffi laitella 1. Poristella. 

Chamarrure, /. ficiaileminen, kirja⸗ 
walfi huolitteleminen. 

m. eräö mero lääni» 
lle. 
bellan, m. famariberra: mars: 

kipöytä; grand c., ylimmäinen kamari» 
rra. 
Chambourin, m. limfiöfimi, josta 

kristalli⸗laſia tehdään. 
.Chambranle, m. akkunain, owien hul⸗ 

pio 1. reunus. 
Chambre, /. famari, kammio, fuoja, 

afuinbnone; kuninkaan kamari; famari- 
palmeluifeen knuluwa howiwäli; tykin 
tuutilolo; upfievien fajuta laimasja; 
fnfüfuoppa; moniaiben mirkakuntien ja 
waltiolaitosten nimitys; c. à coucher, 
mafuufammio; c. garnie, falustettu 
huone; c. à feu, lämmitettämä huone; 

er la c., pyfyä huoneesja mene- 
mättä ulos; la c. haute, la c. basse, 
yli ja alibuone Englannisfa; la c. des 
éputés, walittu ebusfunta; la c. des 

Pairs, püriflamari Ranskasſa; c. des 
comptes, waltiorabasto-fontort. 

brée, f. teltakuuta; tomerifunta 
(fotamiehiä); famasfa huoneesſa 1. yh⸗ 
desfä afumat; fatfojafunta uüvtelmü 
Buoneesfa; tulot näytelmästä. 

Chambrelan, m. fäfityöläinen, jolla 
ei ole mestarilirjaa, hutilus; joka wou- 
raa yhden ainoan kamarin. 

brer, v. m. famasja famarisia 
1. yhdessä ajua. — v. a. julkea kama- 
riim; puhutellakfenja pyytää jtu fyrjään. 

työsherra 
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Chambrerio, /. toimitusmiehen wirka 
luostarisfa. 

Chambrier, m. toimitusmies (nos- 
tarisfa 1. tuomiokapitulisja; grand c., 

| (1wanh.) yli-Powimarfallli Ranstasja. 
Chambrière, /. tamarineitjy; piisla, 

jota ratjastus-opettaja käyttää vratjas- 
tusradalla. 

Chameau, m. fameli; kamelintarwat; 
laimannostimet, laitos laiwain nosta- 
mista warten. 

Chamelier, m. famelin ajaja. 
Chamois, m. wuorifauris; walmis⸗ 

tettu wuorilauriiu nahka ; ijabelamwäri ; 
peaux à la c., passées en c., fääs= 
mistä. 

Chamoiser, v. a. fäämiskäkji wal⸗ 
mistaa. 

Chamoiserie, f. (äämistä-tehdas ; [it 
miskäs-teolfet. 

Chamoiseur, m. fäämiskän tekijä. 
Champ, m. feto, kenttä, tanner; pelto, 

wainio; ala, pohja; tila, tilaijuus; — 
c-8, pl. maajeutu; lakea; maa, pelto- 
maa; en plein c., autealla kedolla, tai- 
was-alla; c. clos, turnaustenttä ; juge 
de c., turnausstuomari ; c. de bataille, 
taistelutanner; il a le c. libre, on 
Wwapaa tilaifuus jbfin; courir les c-s, 
jamota pitfin; être au c-s, olestella 
maafeubulla; battre aux c-s, rum⸗ 
muttaa lähtöä; à travers c-s, febon 
poikki; aller aux c-s, läybä paime: 
nesja; à chaque bout de c., jofais 
fesja filmänräpäytjesjä. — Sur le c., 
adv. oieti. o. 

Champagne. f/. champagne⸗wiini, 
ſhampanja. | 

Champeaux, m. pl. (wanh.) niityt. 
Champötre, adj. maantapainen, maa-. 

— m. maafeutu. 
Champfrain, €. Chanfrain. | 
Champi, sn. öljysjä liotettu paperi, 

Bljypaperi | | 
ampignon, m. fieni; libalitfa nis 

meleisjä; turfas liha; hatunpälkky, tuk⸗ 
tapälkky; kynttilän farft; venir comme 
un c., fasmaa kuin fientä. 

Champignonnière, f. tadwilawa fies 
niä warten. 

Champion, m. taistelija, foturi, uros. 
Championne, f. fotaifa nainen; te 

wytmielinen nainen. 
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Chance, /. eris uoppapeli, fosfa 
määrätty —E woittaa; woittawa 
filmäluku; heittomuoro; (kuw.) mabbol: | al 
linen feiffa, fattumus, aihe: onnen⸗ 
kanppa, onni, paha⸗onni; aihe, toiwe, 
tobennüfüifyys; livrer c. à gn, waatia 

iin; (kuw.) waatia otteluun; calcu- 
er les c-s, arwostella mabbollifet fat | maihette 
tumat; courir la c., olla waarasfa, 
olla mwaiheesja; conter ses c-s, tertoa 
waiheitanſa, feikkojanfa. 

Chaneel, f. Cancel. | 
Chancelant, nte, adj. borjuwa, boi- 

pertelema, epämakainen; (kuw.) huiken- 
telewa, epäröimä. 

Chanceler, v. n. horjua, hoipertaa; 
ſtuw.) olla huikentelemwa, epäröimä, epä- 
wakaa. 

Chauoelier, m. fansleri. 
Chancelière, f. fanslerin waimo; jal- 

lapusfi. 
Chancellement, m. boriuminen, bui- 

lentelewaifuus, epämakaifuus. 
Chancellerie, f. fanslia. 
Chanceux, euse, adj. onnen nojasja 

olema; uskallettu; une guerre c-se, us- 
fallettu fota. 

Chanoir, v. n. homehtua. 
Chancissure, VA home. 
Chancre, m. jyömä; fyömän haama, 

mätähaama; pahantaudin haawa; rob- 
tuma kielesſu (elikkojen); ruoste (puisia). 

Chancreux, euse, adj. [yöwänkaltai- 
nen. 

Chandeleur, /. tynttilänpäimä. 
Chandelier, m. lynttilänjalla; kyntti 

(änmalaja; kynttilänkauppias. 
Chandelle, f. tynttilä, tafitynttilä; 

c. de veille, yölynttilä. 
Chanelette, /. pieni fuoru, joka job- 

battaa meden toifesta astiasta toijeen. 
ein, m. vautalaatla, joka fuo- 

jelee ritarin hewofen otjaa; bemospään 
etupuoli, otja ja kuono; laukki; peite 
ruumiin faattojavojen päästä. 

freiner, v. a. pyörtää bulpiot. 
Change, m. waibto, waihtokauppa; 

waihtopankki, ⸗kontori; mekjelilauppa, 
pores laafi, waihtopaltkio; maihto- 
tursji; perdre au c., toaihtokaupasla 
joutua tappiolle; perdre le c., tulla 
pettiöön; il lui a rendu le c., hän 
on mafjanut famalla mitalla; billet, 
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lettre de c., wekſeli; prix des es, 
fursfi ; le c. est au pair, furofi on 

ri. 
han t, nte, adj. muutteinen, 

mauuttuiwainen, muutteensalainen, wais 
hettelema, waiheellinen. 
Changement, m. : muutinvaifuus, 

emwaifuus; muutos. 
r, v. a. (pour, contre) wai- 

hettaa jhkin; muuttaa; c. gn, antaa 
jletin puhtaat mwaatteet; c. l'or pour 
Vargent, waihettaa tulta hopeaan; c. 
de bord, fääntää Taima. — v. n. muut- 
tua; c. de chemise, muuttaa paita; 
c. de couleur, wirttyä; c en pis, 
en mieux, muuttua pahemmatfi, pa- 
remmaflfi; c. de batterie, ryhtyä mui- 
bin keinoihin. 

Changonr, m. rahanmaihtaja. 
Chanoine, m. fanili, tnomioherra. 
Chanoinesse, f. tirkolliſen kaswatne- 

laitokjen emäntä. 
hanoinie, f. tuomioberran wirka, 

tanonilati. | 
Chanson, /. laulu, weiſu; (furw.) 

loru, juoru. 
Chansonner, v. a. (gn) tehdä pilffa- 

vuno jstkin. 
Chansonnette, f. faulunen. 
Chansonnier, m. laulufirja. 
Chansonnier, ère, s. laulufeppä, 

runonieffa. 
Chant, m. laulu, meifn; nuotti, fä- 

mel; lintujen lanlu; fufon laulu; Gris 
näfirkan titinü. 

Chantable, Chantant, nte, adj. lan- 
lettamatji kelpaama, laulettawa. 

Chantoau, m. [eimänlkannitka, -pyttö; 
pyhitetty leipä (katolifika); kankaan, 
taista ; kiila, jatkos mwaattetsja, fukisja 
j. m. €.; tilla, viepu. 

Chantepleure, f. fuurnans 1. fuoto- 
tratti; rniskukannun flimilä; mwiemüri. 

Chanter, v. m. laulaa; mwifertää, Ii» 
werrellä, pärähtää [linnuista]; laula- 
malla äänellä lulea. — v. a. laulaa, 
lauluilla ylistää; kiittää, ylistää; pain 
à c., oblati, Herran ehtooWfiskeipä. 

Chantorelle, /. quinti fämeljoittis 
mesſa; mietelintu; eräs fyötämä fieni. 

tour, euse, s. laulaja, laula- 
jatar. 

Chantier, m. balfotarha, puupila; 
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Tautatarbe; rafennns-aineiben lade; lais 
mameistämäö, laimatelat; alusta. 

Chantignole, f. pölfkynen, jola afe- 
tetaan fatonfannattimen alle; eräs laji 
tiili 

Chantonné, ée, adj. papier c. huono | 
paperi, tahraantunut paperi, hylkypa⸗ 
peri 

Chantonner, v. n. hyräillä, hyrytellã. 
Chantourné, m. leikkankſilla foreiltu 

fängyn päänpuolinen laita. 
er, v. a. leikfanlfilla mal- 

Yin mutaan toreilla. 

cher c.-chute, foettan edukjenja täyt» 
tää totfen onnettomuutta; trouver c.- 
chute, joutua rettelöihin. 

Chapeau, m. hattu; farbinalinbattu ; 
mieshenkilö; fienen lakki; affunanwar- 
jostin; katos, peite; tislaukjesta jäänyt 
pohja-uutos; fillan nisfapunt; yhdis- 
työmertlli (muoteisja); kaupanpäällifet 
(talon ostosſa); faplali, laimurin ofa 
tuloista; coup de c., termehdys hatun 
nostamalla; c. de fleurs, fuffafeppele, 
jota morfian fiblauspäimäné käyttää; 

rder son c., pitää battu pääsfänfä ; 
ter le c. (à gm), ottaa battu jfun 

päästä. 
Chapelain, m. fappalainen, fotipappi. 
Chapeler, v. a. feifata kuoret leiv 

mwästä; pain chapelé, furmottu leipä. 
Chapelot, m. rufousnauba (katoli- 

laisten, mainitaan myös Paternoster): 
nauba, johon jfin on pujotettu; (raf.) 
paternoster-laitos; hihnaan fiinnitetyt 
Jaluötimet, jotka pannaan jatnlan yli; 
poreet (juomisja); eräs laji ranskan 
paperia; lastaratas; älämät otfasfa; 
lire son c. rufoilla nauhanſa lop⸗ 
puun. 
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Cha pelier, ière, s. hatuntekijä, battu. 
maalari; hattnkauppias. 

Chapelle, f. fappelin firifo, rufous- 
huone; mastinlauta, kohdakka (foitti- 
men); muntnholmi; c. du roi, howi⸗ 
tappeli, josfa funingas täy jnmalan- 
palmeluljesja; homijoittolunta; c. ar- 
dente, mustalfi puettu ja malaistu 
tuolkeenhuone. 

Chapellenie, /. fappalaistila. 
Chapellerie, /. batuntefijän ammatti ; 

hattutehdas. 
Chaperon, m. eräs päähine, jota 

muinoin käyttimät fekä miehet että nai- 
jet; fillki 1. famettinauba, jota päähän 
fidottiin; liehumat naubaforistufiet nl: 
häifempien pappien ja oppineiden tis 
toisja; koridtukjet munkki: 1. fuorifaa- 
puisfa; kypärinpeite; jabtibaufan lalki; 
pistoofifoteron koppa; muurin katos 
webden poisjuoljuttamista marten; wan⸗ 
hempi mainen, jonka johdannon alla 
nuoremmat naifet käymät feuroisfa, 
duenna. 

Chaperonner, v. a. wetää (alli jah- 
tibaufan päähän; panna fatos muurin - 
päälle; c. une jeune personne, joh" 
battaa nuorta naista feuroisfa. 

Chapier, m. fuorifaapun tantaja. 
Chapiteau, m. kapiteeli, koristus pi- 

larin pääsfä; reunus, hulpio (niffari- 
teolfisja); tuulimyllyn battu; Panunan 
ſaukkilöwen foppa; battu (tislauslo- 
neisfa); battu, foppa; peite. 

Chapitral, ale, adj. tuomiofapitu- 
lin; fapitulin-. 

Chapitre, m. lulu, fohfo, luokka (tir: 
jasfa); tuomiofapituli; ritarifunnan 
fapituli; fapitulin istuntojali 1. is⸗ 
tunto; juifijet nuhteet; (kuw.) puheen 
aime, aine, afia; on en était sur vo- 
tre c., teistä oli puhe; il est fort 
sur ce c., hän on fiinä aineesja hy⸗ 
win oppinut. 

Chapitrer, v. a. fapitulisfa julki⸗ 
festi nuhdella; (kum.) läkyttää, torua. 

Chapon, m. fapuuni, ſalwoknklo; 
lihaltemesjä feitetty leipä; fipulilla fe 
fotetut leipämurut; miinipuun istulkas- 
wefa; raaka pukin 1. Birmennabfa; le 
vol du c. ritarifinnan lähin ympä: 
ristö; deux c-s de rente, faffi ben- 
tilöä, joista toinen on libawa, toinen 

9 
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laiha; il a les mains faites au c. 
rôti, hänellä on pitkät formet, hän on 10002). 
piteletäinen. 

Chaponneau, m. nuori falmolutto. 
Chaponner, v. a. fusbita (kukko). 
Chaponnière, f. eräs fastrullin laji. 
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wi); €. à foulons, raafin-obbale (dip- 

hardonner, v. a. vaafin-ohdalkeella 
aappia. 

hardonneret, m. tilliäinen. 
Chardonnette, f. eräs metfäsjä fas- 

Chapoter, v. a. ofamuruille hakata. | mama artifoffa. 
Chaque, pron. jokainen. 
Char, m. falfipyöräijet juhlamaunut 

muinoifilla fonjoilla; c. de deuil, fu- 
nöbre, ruumiinwannut; c. numéroté, 
wourawaunut; c.-a-bancs, jahtimaus 
mut. 

Charade, f. fharabi, tawu⸗arwotus. 
Charanoon, m. wiljamato. 
Charançonné, 6e, adj. wiljamabon 

fyömä 1. pilaama. 
, Charavari, m. erä8 laji awaria hou- 
uja. 
Charbon, m. Diili, (yfi; vuoste (wil- 

jasfa); mätähaama ihmifisjä ja eläi- 
misjä; c. de terre, c. minéral, fiwi- 
hiili. 
G Charbonnée, f. hiilokſella paistettu 
iha 
harbonner, v. a. noeta, tehdä uofi- 

fekfi; Hlikellä piirtää; tehdä hätäinen 
alfufuunnitelma (jokin). — Se c., v. 
r. hiiltä; blés charbonnés, ruostei- 
nen wilja. 

Charbonneux, euse, adj. mätähaa- 
wan faltainem; vuttopaifeen taltainen. 

Charbonnier, m. fybenpolttaja, fyfi- 
mies; fyfikaupptas. 

Charbonniöre, /. fyfihauta; fyden- 
polttaja, ſyſikauppias (nainen). 

Charbouiller, v. a. ruosteella pilata 
wiljat; waifuttaa ruostetta miljoisfa; 
blés charbouillés, ruosteifet miljat. 

Charbucle, f. ruoste (millasta). 
harcanas C , m. eräs itä-indialainen 

puolifilkki. 
. Charcuter, v. a. jauhaa 1. hakata 
lihaa pienelfi; (kumw.) repiä, raabella 
(leikatesfa). 

Charcuterie, f. filamwa- ja maffara- 
fauppa. 

| tier, ière, s. maffarataup: 
pias. 

Chardon, m. monenlajifet ohdakkeen 
fufuuu kuuluvat faswit; rautaifet pii- 
fit muureisja 1. lauta-aiboisfa; c. bénit, 
farbebenebdifti (oentauroa ſukninen fas- 

Chardonnière, f. ohdakkeita fastvatva 

Charge, f. tafla, tantamus; paino; 
fuorma, latwanlasti; (kuw.) maia, 
rafitus, fustannus; menot; wero, ulos- 
telo; rafittama welwollifuus, toimi, teh- 
tämä; huolenpito, hoito; ammatti, wir- 
la; työ, askare; ryntäys, rynnäkkö; ryn- 
nälön merlli; todistus fyytettyä was⸗ 
taan; liiotteleminen efitykkesfä, irmie 
huva; latinli, tulisajeen ruutimitta; 
lataus, lataaminen; c. d'un bateau, 
wenbeen fantamus; ligne de c., lai» 
man lastilinja: il est à ma c., jän 
on minun lustantamaua, niskoillani; 
les c-s de l’état, waltion menot; il y 
a de grandes c-s à cette terre, we⸗ 
roilla rafitettu maa; c-s personnelles, 
itfeusomaifesti täytettämät melwollifuu- 
bet; c. lucrative, tuottama wirka 1. toi» 
mi; revenir à la c., uudistaa ryn⸗ 
täys; sonner la c., puhaltaa ryntäpt- 
feen: informer à c., tuulustaa tobis- 
tajia. — c-s, pl. afiakirjat rifos-afiasfa. 
— A la , à charge (de, que), 
adv. filä ehdolla; à c. d'autant, ads. 
ehdolla että tekee jaman werran; à c. 
de parer maffamifen uhalla. 

argé, 6e, adj. rafitettu, rasfau- 
tettu, waimattu; lettre c-6e, maluu- 
tettu fivie; temps c., fumuinen, pil- 
winen ilma; dés c-s, wäärät noppa- 
fet; yeux c-8, turpoontuneet filmät; 
couleur c-6e, ylen tumma, liiotettu 
wäri. 

Chargé d'affaires, m. alhaijempi lä» 
Gettiläs 1. airue ulkomaan hallitukſen 
luona. 

Chargement, m. laitan fastaus; lai» 
mwanlasti; lastikirja 1. lonnosfementi. 

Chargooir, m. tylin latafin. 
r, v. a. fälyttää, fuormata, 

lastata, panna takka 1. kuorma; raslaut⸗ 
taa, vafittaa, waiwata; fyyttää, todie- 
taa wastaan; liiotella, irwikuwakſi teh⸗ 
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dä (Pauuokirjakifisja teokfidja); antaa 
ere tehtämäki, wiralfi; rynnätä, 

bä päälle; juomia, hofua; ladata; 
ia astia; tehdä wäri litan tum- 
malfi; c. de fers, panna rautoihin; c. 
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Charmant, nte, adj ijastuttama, 
miehättämä, ihantaia. 

Charme, m. noituns, loibtu, ten 
hous; noitakeino, loihtuneumo; loibtu- 
moima; lumous; (kuw.) fulo, bem. 

an dinjures, fäydä jun päälle folivaus. pense. 
illa; c. un registre, panna muisti- 

tixiaan, pöytäkirjaan; c. un compte, tehe 
dä tili Iiian falliiffi — Se 0., v. r. (de) 
ottaa päällenfä, ottaa tehdäkjenfä, ſitou⸗ 
tua tekemään; ottaa wastatakſenſa; pil- 
westyä, pilwettyä. 

Ur, m. tuormanpanija; baton 
latvia; ; Jaimanrahtaaja. 

riage, arriage. 
Charier, £. Charrier. 
Chariot, m. rattaat, wankkurit; taiss 

telumaiunut; fastenmaunut : otava. 
Charitable, adj. faupias, armelia), 

antelias, hymwäntelkemä, hymäluontoi- 

""Charitablement, adv. lempeästi, auts 
teliaasti j. m. e. 

Charité, f. tristillinen rakkaus, lau⸗ 
peus, armeliaifuus; laupeuden työ; 
almu; feura, joka harjottaa (aupeuden 
töitä; fairashuone, Kron Pa ne 
faites pas l’aumone, faites la c., ül- 
[dä antafo almuja, maan tehlää fau 
peuden töitä; (alla) faire des c-s 
à qn, walheei festi jyyttää; bureau 
de c., walmaisshoitokunta; les frères, 
les soeurs de la c., laupenden wel⸗ 
jesten 1. fifarusten feura; charité, näi- 
den n rain hoitamat faivashuoneet. 

tés (ch = $), &. Gräces. 
Ghana m..  tisfannautujaifet; 

melu, rähinä tyytymättömyyden ojot- 
teelfi; kaikenlainen telme; huono mu- 
fiki; neljä roumaa (lombre pelisjä); 
ratfastushoujut. 

Charlatan, Charlatane, s. puostari, 
filmäntkääntäjä; (kuw.) kerskuri; mei 
jari. 

Charlataner, v. ». weijata, puosta- 
toita. — v. a. lornttelemalla pettää. 

Charlatanerie, MA weijaus, puoslas 
roiminen, filmünf ntéminen erélaa 
minen. 

Charlatanesque, adj. weijaawa, kers⸗ 
kaawa. 

Charlatanisme, m. weijarimainen 
täytös. 

, Charme, m. penjaspyökkli, eräs pyökin 
aji. 
Charmer, v. a. noitua, loihtia, wel⸗ 

hota, lumota; (kuw.) lumota, wiehät= 
tää; liemwittää, buojentaa, faubbuttaa; 
c. Pennui, liemittää ilämyys. 

Charmeur, m. loihtija, noita; lu: 
mooja. 

Charmeuse, f. portto. 
Charmille, JAN. penjaspyölki; pyökkinen 

penfas-aita. 
N Charmoie, J. pyöklinen miidalklo, pyöt> 
iwiita. 
Charnage, m. aika, jolloin katoliſet 

ſaawat fyübä lihaa; dime de c., far- 
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m. burttafoira. 
Charnel. elle, adj. lihallinen, bi. 

mollinen. 
Charnellement, adv. liballifesti. 
Charneux, ouse, adj. lihainen. 
Charnier, m. libasaitta; fawutus- 

huone; luuhuone; finfa wiinipuun fei- 
päitä; (an) juoma-baariflo. 

f. farana; nimelliite nä- 
tintengäefä. 

Charnu, ue, libafas, MTS 
Charnure, /. Te nn Meta ih iho. 
Charogne, f. raato, haasta 
Charoyeur, 1. Ch 
Charpente, f. rafennus-aineet, ſal⸗ 

wopunt, hirſiwarat; buoneenjaltuos; 
ruumiin (uurafennus, luuranfo; (uun- 
nitelma (teofjen): c. de bois; c. du 
corps: ©. d’un poëme. 

arpenter, v. a. ſalwaa, meistää; 
(kuw.) repiä, vaadella (leitatesfa). 

nterie, falwomieben am- 
matti; jalmotyö; almo8. 

Charpentier, m. falmomies. 
Charpie, f. liinannöyhtä. 
Charröe, liotettu tuhka, tuban- 

poro; hyönteismato, touffa. 
 CHarretée , J. tatasluorma, rattaalli- 

“Charretier, m. kuormankuljettaja, 
ajuri; lyntömies, 
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Charretier, ière, adj. vattaan fu- 
lulle fopiwa; porte c-e, ajoportti; voie 
c-e, pyörien mälinen leweys; pyörän. 
urat; maître c., renfiwouti. 

Charretin, m. toübäifet forittomat 
rattaat. 

Charrette, /. mähäijet rattaat; c. à 
bras, tüfirattaat. 

Charriage, m. fuorman-fuljetus; we- 
topalffa; ajofalnt. 

arrier, m. raiti, johon tuhka pan- 
naan pejolimettä tehdesfä. 

Charrier, v. a. ajaa vattaisja; kul⸗ 
jettaa kuormaa, faattaa; faattaa myös 
tänjä; la rivière charrie, jofi ajaa 1. 
faattaa myötänjä jäitä. 

Charroi, m. ajo; matlakuorma; kyyti ; 
tylistön muonamaroja kuljettama fuor- 
masto. 

Charron, m. waunuintelijä, maunu- 
maalari. 

Charronage, m. waunuintelijün am- 
matti; waunuintelijän teolfet. 

Charroyer, v. a. f. Charrier. 
Charrue, . aura, fahra; auran-ala. 
Charte, Chartre, /. wanha todis- 

tuskirja, afiakirja, perilirja; perustus- 
lati; fartta; liitto, wälipube; c. con- 
stitutionnelle, fartta, Ranskan perus 
tuslafi muodelta 1815—1848; (laim.) 
c. partie, certeparttia, rabtifuostumus. 

hartil (1 ei äännty), m. wiljamwant- 
kurit, hetnähäkki: ratasmaaja. 

Chartre, /. (wanb.) wanfibuone; bi. 
wellystauti lapfisja. 

Chartronse, f. fartufiani-fuostari, 
snunna; eräs monenfaltaifista palko: 
laëweista tehty ruokalaji. 

Chartreux, m. tartufianimuntkli; bar: 
maa fisfa; eräs fyötämä fieni. 

Chartrier, m. kirklo⸗ (uostarisars 
tisto. 

Chas, m. neulanfilmä; fanfaanfittu 
1. fiisteri; watupasfi. 

eret, m. £. Caserette. 
Chasse, f. metfästys, metfä-ajo, jahti ; 

jabti-ala; metfästäjä, koirat ja faiffi 
metjästyskapineet yhteenfä; metfüstys- 
faalis, tapettu otus; metfästyss 1. 
muulla foittotormella foitettama jahti- 
ſäwel; moukari; foneen litffumatila; 
wauhti; taltta, meistin; fabanfaari; 
kangastutti; paikka, mihin pallo fim- 
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mottuanja pyfähtyy; (tuw.) palo; fie, 
tila; c. aux chiens, metfäetys loirten 
faneja; c. du loup, fudensajo; aller 
à la c., lähteä metjästämään; donner 
la c. à qn, ajaa jluta takaa; prendre 
la c., tähteä paloon. 

Chässe, /. lipas phhäin jäännökkrä 
warten; relifislipas; filmälafien fan: 
pat; mwaa'an pihti; partameitfen marfi; 
ipas, laatikko. 
Chassé, m. eräs tansfi-astel. 
Chasse-avant, m. työmwouti. 
Chasse-bondieu, m. litlamoufari. 
Chasse-bosse, f. k. Lysimachie. 
Chasse-coguin, m. löyfäin-kaitfija. 
Chasse-clou, m. reifätaltta. 
Chasse-cousin, m. buono wiini; 

huono kestitys; kankea floretti J. hars 
jotusmielka. 

Chasse-craupaud, m. ftehrääjä, yð⸗ 
leilakta (lintu). 

Chasselas, m. eräs walloisten wiini⸗ 
marjojen lait. 

Chasse-maröe, m. talafauppias; las 
lalauppiaan tamara-rattaat; eräs alut» 
fen laji; talajumppu. 

Chasse-morte, /. buffabeitto (palle- 
pelisfä); (kuw.) yritys, josta on luo- 
wuttu, hukkaan mennyt waiwa. 

Chasse-mouche, m. färpäisläpjä. 
Chasse-mulet, m. muulin ajaja. 
Chasse-pointe, f. niittimajara. 
Chasser, v. a. metjästää, jahdata; 

ajaa; tarkottaa; pakottaa; ajaa takaa; 
c. du fusil, metfästää, käydä jabtia 
pysjyllä; c. le lèvre, ajaa jänik«kä; 
c. Pennemi devant soi, ajaa wiholli⸗ 
fet edellänjä; c. Pennemi d'une ville, 
tarkottaa wibollifet kaupungista; c. un 
clou. Iyödä naula fijään. — v. n. met. 
jästää; käydä hnmää wauhtia; ajeleh- 
taa, ajella; (fivjap.) waatia juurta tr 
laa; täyttää tansii-askel chassé: c. 
aux perdrix, fäydä peltofanoja met- 
fästämästkä; c. de race, tulla, olla ju 
fuunfa; le vaisseau chasse sur les 
mr laiwa on tuul'-ajolla ankku⸗ 
risja. 

Chasseresso, f. naismetfästäjä. 
Chasse-rivot, m. niittausivaiara. 
Chasseur, euse, s. metfäetäjä. 
Chassis, m. filmänräämä 1. rääppä. 
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Chasaienx, ouse, adj. Jätäväfilmäi- 
nen, titrufilmäinen. 

Châssis, m. fehä, Tehikkö, puitteet, 
y 8, lafinkehä; wormukehä; pöy⸗ 
bänjalfa ; taswilawan lafit; c. double, 
fijälafit, faffinfertaifet lafit. 

Chaste, adj. fitveä, puhdas. 
Chasteté, f. — puhtaus. 
Chasuble, /. mesjutajulka. | 
Chasublier, m. firtfopulujen tekijä 

L faupitfija. 
Chat, m. fisfa; fisjanfufuinen eläin ; 

tykin jnla; fattajan telineet; Harkki, 
naara; (merimw.) naarasanlluri; mous 
nifala; au c., au c.!, buis kisja! c. 
volant, fentämä orama; argent de c., 
Fisfantulta. — c-s, pl. (kasw.) norffo, 
urpa i 
Chätaigne, f. tastanja. 
Châtaigneraie, /. tastanjapuisto. 
Chätaignier, m. fastanjapuu. 
Châtain, Châtaigné, adj. m. 

tanjaurustkea. 
Chat-cervier, m. tisſa⸗ilwes. 
Château, m. linna ; finnotus ; (laimw.) 

c. de poupe, tafafanfi; c. de proue, 
etukanfi; c. d’eau, mefifuihku-laitos; 
c-x d'Espagne, tuulen tumat. 

Châtel, £. Château. 
Chätelain, m. finnanmouti, tastes 

li; seigneur c., linnan-ifäntä; ju- 
ge c.. linnantuomari. 

Châtelet, m. (wanh.) mähäinen lin- 
RG; grand c., muinoinen alisoifeusto 
E isſa; petit c., wanfibuone Paris 

a. 

las 

. Chätellenie, /. linnanwoudin wirfa; 
Hinnan alue. ton N ba 

at-huan ääntyy), m. tarha⸗ 
pöllö, Kisjapölkö. 
Chätiable, adj. raufaistama, ran- 

laistukjen alainen. 
Chätier, v. a. furittaa, rankaista; 

tarkastaa; fliwota lirjotue. 
Chatière, /. fisjanläpi, pujahdus- 
i 
Châtiment, m. furitus, vankaistus, 

vitjane. 
ton. m. lisfanpoita, tehä 1. juo- 

(08 talliskimen ympärillä; fallistivoi 
kehäsjänjä; (tasw.) nortto. 
Chato f. eräs pieni merifilmun 

laji, jota täytetään ſyoͤtikſi. 
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yu Ai atouillem ent, m. futitus, tutku- 
8. 
Chatouiller, v. a. futittaa, kutkut⸗ 

taa; tiihottaa; miellyttää. 
Chatouilleux, euse, adj. futinen, 

futfuinen; (kuw.) livreë, kärtty. 
Chatoyante, f. lisfanfilmä (eräs tal” 

liskiwi). 
Chatoyer, v. n. fimeltää, tiilua, hoh⸗ 

taa [Talliskimistä]. 
Chat-pard, m. tiikeritieja 
Chätrö, m. fuobilas, falwio. 
Chätrer, v. a. jalmeta, fuobita, lets 

fata; (kuw.) leikata liiat okjat puusta; 
tyhjentää mehiläispejä; puuhktä lout- 
faawat pailat pois kirjasta. 

Chätrenr, m. falmuri, fuobari. 
Chatte, /. naarastisja; (kuw.) hert- 

fufuu; (laiw.) lastimenhe; eräs folmi- 
mastoinen falastusmenbe. 

Chattée, f. poikue 1. pefällinen fis- 
fanpoifafia. 
Chattemite, f. imartelija, liufaste- 

lija; tekopyhä. 
Chatter, v. n. fantaa, poitia [fis- 

foista]. 
Chaud, aude, adj. tuuma, tulinen; 

(luw.) raju, kiimas, tuittupäinen; Mi- 
mainen, farias; être c. de vin, olla 
miinistä riemastunut; tout c., aiman 
tuore, uufi. 

Chaud, m. tummuus, lämmin; il a 
c., hänen on lämmin 1. tuuma ; il fait 
c., on tuuma ilma; (kum.) tulifesti 
otellaan. 

Chaud, adv. tulifesti, fuumasti; 
tout c., tällä hetkellä; oietis. 

Chaude, /. tuli, kuumuus, tulifuus; 
hehku, tulistus; fulannut lafi-aine; fn. 
laama, fulatus (metallien); pefäuläm. 
mitys; à la c., enfi innosfa, enflwi, 
hasja; sur la c., enfihetkesjä, filmän- 
räpäytjestä. 

Chandeau, m. (wanh.) eräs lämmin 
juoma mwastanaineille. 

Chaudement, adv. tulifesti, tuu 
masti; (lum.) kiiwaasti, innollifesti. 

Chauder, v. a c. un champ, fal- 
lita pelto. | 

Chaudier, v. n. tiimailla (jahtikoi- 
vista). 

Chandiöre, f. ifo tuparilattila; muu⸗ 
rispata; c. de brasserie, pata juomas 
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panosta warten; c. de teinturier, 
wäripata, wärifyyppi; c. à vapeur, 
höyrykattila 1. pata. 

udron, m. kattila. 
Chaudronnée, /. fattilallinen. 
Chandronnerie, f. maskifepän am- 
ja maskifepän teokjet; maskifepän 
paja. 

Chaudronnier, iöre, s. waslifeppä; 
waskiteosten fauppias. 

uffage, m. lämmittäminen, läm⸗ 
mitys; muotuinen polttopuun määrä; 
halot; droit de c., oifene ottaa met- 
fästä määrätty joukko polttopuita. 

ufo, m. tulipejä malaus-uunisfa. 
Chanuffe-chemise, m. tuli-astia liina 

toaaiteiben lämmitystä marten, liina 
mwaatteiben lämmittäjä. 

Chauffe-lit, m. wuoteenlämmittäjä. 
Chauffe-pied, m. jalanlämmittäjä, 

jaltapuoni. 
Chanffer, v. a. lämmittää, luumen: 

taa. — v. n. lämmitä, lämmetä, läm. 
mintyä. — Se C., v. r. lämmitellä. 

Chaufferette, f. tuli-astia, hiilos- 
astia jallojen lämmitystä warten. 

Chaufferie, f. fantirauta-paja; fanti- 
rauta-ahjo. 

Chanffoir, m. lämmityshuone; läm 
mityswaate (fairaita warten). 

Chaufour, m. taltki-uuni. 
Chaufournier, m. faltinpolttaja. 
Chaulage, m. jymien faltitfeminen. 

er, v. a. falfita jywiã. 
= Chaumage, m. fängen niittäminen 
ja fofoominen pellosta. 
ei une, m. fänki; fänkipelto; fatto- 

oljet. 
Chaumer, v. a. ja n. niittää peltofänti. 
Chaumier, m. oltisauma. 
Chaumière, f. offifattoinen müffi. 
Chaumine, /. mbffinen, foppio. 
Chaussage, m. jalline, jalluin. 

= Chaussant, nte, adj. helppo wetää 
jallaan [kengistä, jutiota]- 

Chausse, f. filtkijet offanaubat, joita 
käyttämät Ranskan yliopistojen profes- 
forit; filtransriepu; nuotanperä; c. 
d'aisance, wiemäritorwi mafisfa. 

Chaussé, 6e, adj. täyfisjä jaltinrisfa 
olema. 

Chausséage, m. tierabat. 
Chaussée, f. multamalli, wallimul- 
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108 merta, jofea, järveä mastaan; maa- 
fllta; maantie, kiwiperusteinen Foro 
tettu tie, kiwitie. 

Chausse-pied, m. ſarwi 1. hihna, 
jota käytetään kenkää jalkaan metäesfä, 
kenkaäſarwi. 

Chausser, v. a. pulea fulat ja jal⸗ 
lineet; (gn) tehdä fenkiä jlukle. — v. 
n. fopia, fomweltua f[ialfineista ja fu- 
fista]; un soulier qui chausse bien, 
fenfä, joka bywin foweltuu jalkaan. — 
Se 0., v. r. pukea fulat ja jallineet. 

Chausses, /. pl boufut, Paljongit; 
la femme porte les c., waimolla on 
malta talo8ja; il a la clef de ses c., 
hän on omatakeinen mies. 

Chaussetier, m. fufanfutoja; fufta- 
fauppias. - 

Chausse-trape, /. jalfa-anfa; fetun- 
raudat; eräs purpurakoteloifen laji; 
eräs ohdalkeen laji (corduus stellaris). 

Chaussette, f. puolifufta. 
Chausson, /. jalloin, fufanjafta ; huo⸗ 

pa-anturainen, foroton kenkä, tobtveli; 
eräs laji omenatorttua. 

Chaussure, /. jalfapufu, jalkineet, 
fulat, kengät, faappaat, j. n. €. 

Chanve, adj. taljupää. 
Fi Chauve-souris, f. yölipatko, nabfa- 
ipi. 
Chauveté, f. faljuifuus, taljupäi- 
6. 

Yhauvir, v. n. €. des oreilles, wil- 
kaista forwillanja, nostaa korwat fu- 
rolle. 

Chaux, f. falffi; c. vive, lastamaton 
kalkti. 

Chavirer, v. n. fuulertua, kiikertyũ 
[aluffesta]. 

Chebeo, m. ſhebeki, eräs alukjen laji. 
Chef (f ääntyy), m. (runoubesfa ja 

pyhHimykfistä) pää; (furv.) päällysmies, 
päälikkö, efimies; johtaja; pää-afia, pääs 
aikka, pääs; kankaan alkupää, etupuoli; 

{afoffa (faiwan); c. de saint Jean, 
Sopannes lastajan pää; c. de l’état, 
waltion efimies; général en c., ylin 
johtaja, ylifenvaali; c. de pièce. tyfft- 
junkklari; c. d'ordre, munkkihinnan 
pääluostari; c. d'accusation, pää-afta 
Tanteesja; c. d’atelier, työnjohtaja; €. 
d'eau, nouſuweſi, tulmamefi. — Do 
son C., adv. omasta puolesta ſperin⸗ 
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nästä]; omasta tahdosta, omalla nhal- 
lanfa; du c. de sa femme, vaimon 
puolinen (perintö); du c. de gn, jtun 
puolesta, pyynnöstä. 

Chef-cens, m. Genkimero läänitys- 
herralle. 

Chef-d'oeuvro (f ei Käänny), m. m1e3- 
taritevs, taituriteos. 

ecier, 1. Chevecier. 
Chef lieu, an. pääpailla, pää-afumis, 

a. prjäpai W 
v hy m. pililanka. 

m. [Geili, arabialainen ſuwun⸗ 
päällikkö. 

Chélidoine (ch = f), f. feltamo, 
pääskyjen ruoho. 

Chelin, f. Schelling. 
Chélonée, /. meri-lilpilonna. 
Chémage, m. waunurabat. 

_se Chemer, v. r. fuibtua, lafastua, 
ruutua. 
Chemin, m. tie; rantaporras; mal- 

mifuoni muorilaimokjesja: lattiamatto, 
wahakangas ; (kuw.) keino, meno (afian); 
grand c., waltamaantie; c. fourchu, 
ristitie; c. de traverse, oilotie; c. 
creux, folatie, folafto; c. de St. Jac- 
ques, linmunrata; rebrousser c., pa- 
lata jamaa tietä myöten; faire son c., 
edistyä; couper c. à gc., estää afian 
menoa; c. battu, raiwattu tie, yhteis 
nen tie; faire du c., fulfen eteenpäin. 
— C. faisant, adv. matfalla; ohimen- 
nen, jatunnaijesti. 
Cheminée, /. tulenfija, lieſi, talla; 

lanpiippu; sous la c., hiljaiſundesſa, 
falawihkaa. 
Cheminer, v. n. matfustan, kulkea, 

waeltaa; (kum.) edistyä; fujua (kirjo- 
tustamwasta]; faire c. une montre, 
panna kello fäymään. 
Chemineux, ouse, adj. paljon wael⸗ 

taiva 1. kävelevä. 
Chemise, f. paita; fäüre, päällystä; 

(linnot.) wuoransmuuri; c. de maille, 
pantjaripaita; pommes de terre en 
€, fuorimattomat perunat; fruits en 
©. foferoitut hedelmät; c. blanche, pubs 
des paita; c. homme, miehen paita. 

Chemisette, f. rintapaita; yördijty; 
liiwit. 

Chémose (ch = f), Chémosis, 
exae filmätauti 
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Chênaie, /. tammisto, tammipuisto. 
Chenal, m. fulfulanama, ahdas kul- 

kumäylä; mylypuro; rästäskouru. 
or, v. a. Pöytä ahdasta ful- 

tumäykää. 
Chenapan, m. fieft, limelüs, roswo. 
Chêne, m. tommripuu; o. vert, rau- 

bustammi. 
Chêneau, sn. nuori tammi. 
Chéneau, m. rästäsfourn. 
Chenet, m. vautaristiklo tulipejän 

pohjasta. 
Chöneteau, m. tammentwefa. 
Chènevière, f. Gamppupelto. 
Chénevis, m. hampuunfiemen. 
Chönevotte, f. päistär hampusja, 

pellawisſa. 
Chönevotter, v. n. kituen kaswaa. 
Chenil (1 ei äänny), m. foivatarba, 

loiratalli. 
Chenille, f. (ehtimato; (kuw.) ilkeä, 

rafittama ihminen; famettisrennuljet 
waatteisfa; eräs wiitta; en c., aamu- 
pumusja. 

Chenillette, /. eräs paltotaswi (scor- 
piurus). 

Chenu, ue, ad. harmaapäinen, Haro 
maabiuffinen; (kuw.) lumella peitetty; 
arbre c., pun, jonfa latwa on pal: 
jas. 

Cheptel, Chopteil (p ei äänny), m. 
eluffain antaminen ruofofle puolta tu- 
{oa mastaan; ruokolle annetut elufat. 

Cher, bre, adj. rafaë, armas, kallis. 
— adv. Yalliisti; couter c., maljaa 
paljon, olla kallis. 

Cherche, Cerche, f. (wanb.) Golmi- 
laaren kaawa (rakennukfisſa); kaawa, 
oſottawa pilarin mahmenemista. 

Cherche, /. tutkiminen. 
Cherchée, f. Gaettamwa, tuutematon 

(fastusfa). 
Chercher, v. a. Jakea, etfiä; (a) ta- 

wottaa, kolea; tutkia, tiedustella; miet- 
tiä; il cherche à vous tromper, hän 
foettaa pettää teidät; aller, venir c., 
mennä, tulla hakemaan, noutamaan; 
aller c. g täydä balemasfa, terweh⸗ 
timäsjä jluta. | 

Chercheur, euse, f. etfijä, hakija. 
Chère, /. rnofa, ateria, kestittyö, ylös- 

f. —* on y fait bonne c., fiellä eletään 
erfulifesti; il ne sut quelle c. me 
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faire, ei hän tiennyt, kuinka minna fes- 
titfift; homme de bonne c., bertulli- 
festi elämä mies, Gerkkufun. 

Chèrement, adv. lempeästi, kalliisti. 
Cherif, m. fberiffi, arabialainen ruh⸗ 

tina 
Chérir, v. a. lempiä, lempeästi va- 

lastaa. 
Chérissable, adj. ralastettawa, ar- 

mas, armabinen. 
Chersonèse (ch = f), f. faarento, 

niemimaa. 
Cherté, f. talline; kallis aika. 
Chérabin, m. terubi. 
Chervis, m. folerijuuri; grand c., 

palsternafta. 
Chesnée, f. witjamitta; witjalla mit- 

taaminen. 
Chétif, ive, adj. kurja, wibeliäinen, 

fatala, tehno, uono, Halpa. 
étivement, adv. turjasti ji. n. €. 

Chétiveté, j. furiuns, miheliäijyys, 
tebnous. 

Chötolier, m. tarjan ruokolle ottaja 
puolta tuloa mastaan. 

Chétron, m. wetolaatillo kirstusſa. 
Cheval, m. hewouen; chevaux, rats 

jumiehistö; c. entier, ori; c. hongre, 
coupé, walalfa; c. neuf, harjaantu- 
maton bewonen; c. fait ratfustettn b.; 
c. de trait, wetob: c. de bät, taffab.; 
o de selle, ratju; c. de frise, paa- 
luista tebb t waruetelmat: c. de ter- 
re, filta; bon homme de c., $hwä 
ratjastaja; bel homme de c., faunis 
ratfumies; c. à deux mains, wetoon 
ja ratſastukſeen kelpaawa hewonen; c 
marin, murſu; c. à vapeur, betvois: | b 
woima höyrykoneesja; aller à c., rat: 
fastaa; être à c., istua betvofen fes 
(äsfä; se tenir à c., istua 1. olla vat- 
fain; se tenir à c. sur une fleuve, 
ajettaa fotajouklo molemmin puolin 
jokea. 

Chevalement, m. tuli, tuetuspun. 
Chovaler, v. n. (tvanb.) edestakaifin 

ratjastaa. — v. a. tu'illa marustaa, 
wimwuta; nostaa fahatukki pukille; heit- 
tää etujalat rietiin [hemofesta]. 

Chevaleresque, adj. ritavillinen, 
jalo; feikkailemwa. 
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Chovalot, m. fibutuélawa; taka, 
fannatin (wiuluéfa); (muurarien, fai 
womiesten) telineet; hepo, pukki; pyösjy- 
tuli; tuli, p 
Pet AT m. a tari; nuorempi poila 

aatelifesja perheesfä; hewonen (haki 
tejä); c. de Vargnebuse, ampumas 

euran jäjen; c. de Malte, maltalais- 
ritari; c. d'honneur, bowifarvaljeri; 
c. d'industrie, weijari, petturi. 

valine, adj. f. bête c., hepo, be- 
monen. 

Chovauchable, adj. (wanb.) ratjas- 
tuljeen felwollinen. 

Chevauchée, A (wanh.) wirtarat- 
fastus, tirtaful ratfain. 

Chevauchement, m. hewoſen jeltään 
istuminen; murtuneiden luiden pailal- 
tanja fiirtyminen. 

Chevancher, v. n. (wanb.) ratfas- 
taa; heittää jalat vistitin [Gewofesta]; 
olla winosfa, epätafainen [painorimeis- 
tä]; olla päällitykkin, (kuten kattotiilet); 
joutua oikealta paikaltanja [murtuneista 
[nista]; c. long, court, ratſastaa pit- 
fill 1. Iyhytälä jalustimilla. 
à Chevauchons, adv. ratfain. 
Chevau-légers, sn. pl. eräs Stans- 

fan tuninlaan henkimartijoihin fuufuwa 
kewed ratfumiehistö. 

Chevelu, ue, adj. pittähiulfinen, 
fuurituffainen; racine c-e, bap 
Warustettu juuri; comète ce, fübe- 
vyrätöinen pyrstötähti. 

Chevelu, m. arr juurifäije. 
Chevelure, fa; pyrstötähden 

c. pyrstö; —ã (kuw.) puiden leh⸗ 

havet, m. päänsalainen, pään-alus; 
wuaoteen pääpuoli; ylempi paikka fore 
feafuorin takana fatolifisfa lirkoisja; 
c. de la mort, fuofinwuobe. 

Chevôtre, m. riimu, päitjet; huoneen 
nurlasta ulkonema hirrenpää (telimeitä 
warten); leumwanfide (fun leuka on 
mwiasfa). 
Chovon, m. bius; les cheveux, plus 

fet, tulla; faire les c-x à qu. fam- 
mata jfun pää; c-x de Vénus, (faëw.) 
Hbotfi (drosera). 

Chovillage, m. laiwan naulaamis 
Chevalerie, f. vitaristo; ritarifääty; | uen 

ritari-arwo; ordre de c., ritarikunta. Cheville, f. vauta LL pumvaarna; 
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vautapultti; naulanappula, pulilla; til- | soi, koti, fotone; un e.-soi, keti; quand 
fifa; vuumi (kielifoittimesfa); c. du 
jed, nillkaluu; c. ouvrière, wannuins 

lotta être en c., olla mälikähesfä (pe 
liefä). 

evillö, ée, adj. maarnotettu, fiin. 
nitetty; baarainen [hirmwenfarmwista]. 
M iller, v. a. wmaaruottaa, nau- 

ta. 
Chevillette, /. foltanen, maarnanen. 
Chevillons, Chevillote, m. pl. (fairo.) 

fobweri-naafelit. 
Chevillure, 7. hirwenſarwen baara. 
Chevir, v. n. (wanb.) (de qn) tulla 

aikoihin jlun fansfa, jaada jfn taipu- 
maan; (de ge.) ſopia [riita-afiasta). 

Chevissanoe, /. Cheviseement, m. 
(wanb.) fominto, fepiminen. 

Chövro, f. futtu, wuobi; wipukone; 
rana; fabapufti. 
Chevreau, m. wobla, woblanen, wno- 

henkaritja. 
Chèvrefouille, m. fuufama, fuufain 

(lonicera). | V 
Chövre-pied, adj. m. pulinjallainen : 

dieux c-s. 
Chevrette, f. metjämuohi, naaras- 

hirwi; padanjalla, loimijalla; eräs wi- 
puklone; porélininen aptelipönttö. 

Chevreuil, m. metjälautis, muobi- 
peura. 

Chevreuse, f. eräs perfilan laji. 
Chevrior, m. wuohenpaimen. 
Chevrillard, m. metfämuohen wobla 

1. taritfa. 
Chevron, m. wuoli, nista, orft, parfi; 

palweluS-ajan merkki jotamiehen uuni» 
wormusſa. 
Chevrotage, m. wero maan⸗omis⸗ 

tajalle oikeudesta wuohien ypitümifeen. 
Chovrotement, m. maatiminen; liri⸗ 

tys laulaesſa. 
Chevroter, v. n. wohlia, wuonia; 
—5 wuohen tawalla;menettäii maltti; 
irttellä laulaesſa. 
Chevrotin, m. peitottu swohlanmahta. 
Chovrotine, /. metfütanriin jan i. 
Chez, . (ona, tykönä, kotona; 

luo, [uotd; c’est comme c. nous, ais 
wan kuin meiläkin; j'ai été c. vous, 
olen teillä käynyt; je viens de c. vous, 
tulen teiltä; Pai passé par c. vous, 
olen mennyt teidän kotonne kautta; c. 

j'aurai un c.-moi, fun faau oman fo 
ii. 
Chiaoux, m. turililainen oileuston 

palwelija. 
Chiasse, . metallien tuona; c. de 

mouche, lärpäfenlila. 
Chiboug, m. ibu-gummi, walfoinen 

gummipibla. 
Chicane, 7. afian-ajajan fujeet 1. 

foulut; lainmäännellys; juonivettels, 
weruke, hälmäys, hämäistys; gens de 
c., nurkttaherrat, nurkkalirjurit. 

Chicaner, v. n. läyttää juonia, fout 
luja afiau-ajosfa; foufutella, juonitella. 
— v.a. tyhjästä riidellä; jyyttä foi 
mata, hälmäistä; moittia, jättiä; (kuw.) 
linjata, harmittaa. | 
_Chicanerie, f. afian-ajajan juonet; 

oilenden määnteleminen. 
Chicaneur, euse, s. juonittelija viis 

ta-afioisja. 
Chicanier, ière, s. ja adj. viitelijä, 

torannostaja; riitaija, torainen. 
Chiche, adj. itara, faita, kitſas; pois 

C-8. wirna (eicer). 
Chichement, adv. itarasti, faibasti, 

fitfaasti. 
Chicheté, f. (manh.) itaruns. 
Chicon, m. wuobentaalt (lactuca sca- 

viola). 
Chicoracé, 6e, adj. fifurintaltainen. 
Chicorée, f. filuri. 
Chioot, m. puunfanto; pnunpirsteet ; 

olan mutura; lohjenneen hampaan 
tirfo. 

Chicoter, v. m. joutamista viidellä. 
Chicotin, m. folofwintin neste, far 

was neste. 
Chien, m. foiva; pysfylukun hana; 

c. de basse-cour, farjafoira; €. oou- 
chant, de perdrix, peltopyyn foira, 
fintufoira; c. muet, hurtta; c. d’atta- 
che, fabieloiva; c. pour le loup, fufi- 
koira; c. savant, barjotettu fotra; c. 
de mer, marin, bat-fala, ble; c. rat, 
viverrasjuluinen eläin; un c. de temps, 
julma ilma; entre c. et loup, hä⸗ 
mysjä. 
——— m. juolasheinä, wiile⸗ 

inä (trittoum repons). 
Chienne, f. uartiu; (kumw.) irstas 

nainen; une c. d'affaire, Uteä juttu. 
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Chienner, v. n. peniloita, faaba pe- ! 
iloita. 

Chiennine, adj. foiramainen. 
Chier, v. m. ja a. tehdä tarpeenja. 
Chieur, euse, s. tarpeenja tekijä. 
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Chinohe, Chinehilla, m. [$ybliö (meo- 
phitis putorius). | | 

Chinoilla, m. perulainen eläin, josta 
faabaan fallis-armoifet turlikſet. 

Chiner, v. a. kirjawakſi futoa; bas 
Chiffe, /. ohut, Guono fangaë; rääjy, chinés, firjaiat fulat. 

ien. | 
iffon, m. viepu, rääjy; (kuw.) mi- 

tätön kalu; naisten koristukſet. 
Chiffon, nne, adj. määrälfi kaswa⸗ 

nut [puista]. 
Chiffonner, v. a. rytistää, myklertää, 

pahoin pidellä; (kuw.) huolettaa, büi- 
ritä, fiufata. 

Chiffonnier, ère, s. Inmpunkerääjä ; 
(lum.) uutisten kerääjä, kielittelijä. 

Chiffonnier, m. naifen piironti; nai» 
fen työpöytä. 

= Chiffre, m. numero, luwunmerffi; 
firjotuepiirre; fifätysten lirjotetut ni- 
men alluklirjaimet: graver un c. sur 
un cachet; falamerffi, falamerkillä fir- 
jottaminen: écrire en c. 

Chiffrer, v. n. numeroilla mertitü; 
lastea numeroilla; falamerkeillä firjot- 
taa; numeroita. — Se C., v. r. nume 
voila määrätä: l'infini ne peut se c. 

Chiffreur, m. luwunlaslija, luwun⸗ 
lasfkumies. 

— Chignon, m. tafaraima; talaraiwan 
biutfet. 

Chile, f. Chyle. 
Chiliade (ch = f täsjä ja feurr.), 

f. tuhatluku: une c. d'années. 
Chiliargue, m. tuhanten päämies. 
Chiliaste, m. tuhatmwuotista walta⸗ 

kuntaa usfoiwa. 
Chiliogone, adj. tubatfulmainen. 
Chilone, adj. —F uulinen. 
Chimöre, 7 adullinen kummitus, 
ji (tuw.) Goure, haamwelfima, wals | ? 
ekuw a. 
Chimérique, adj. haawekfittu, luultu, 

perätön. 
Chimériser, v. n. baatvetfia, hou- 

railla, perättömiä kuwitella. 
Chimie, f. femia; c. végétale, fas- 

milemia; c. animale, eläinkemia. 
Chimique, adj. lemialliuen. 
Chimiste, m. femiantuttija, femista. 
Chimoine, m. inbialainen fimifitti. 

t. Squine. 

ois, oise, s. linalaiuen. : 
Chinoiserie, 7. finalaifeen tapaan 

tehdyt teokiet. 
Chiourme, /. kalerin foutajalunta; 

faleri-orjafunta. 
Chipoter, v. n. bituroita, witfns- 

tella, nuhjailla; [yödä Hitaasti, jouta- 
vista janlata. 

Chipoteur, euse, ja = == 
Chipotier, ière, s. bituri, witlas- 

telija, nuhjus; joutawista riitelijä. 
Chique, f. turmeltunut filttitokongi ; 

fiitä faatu filkki; tupaklamälli; puru- 
tupalla; mähäinen kahwikuppi; pallo, 
jolla lapjet beittelewät ; eräs jyyhymato 
Hntillein faaristosfa. 

Chiquenaude, f. nenän-näppäys. 
Chiquer, v. m. mälliä purra, pitää 

tupallaa. 
Chiquet, m. bipe, bipale, erä; c. à c. 

muruttain, tipottain, wähin erin. 
Chiguoter, v. a. noullien fuoria 

mwilloja; uurtaa piirakan reunat; mars 
morin kaltaiſekſi kirjailla. 

Chiquette, /. nablapalanen, jota lam- 
masta teritesjä poisleikataan. | 

Chiragre (ch = 1), f. lunmwalo, lei⸗ 
ni (fäfisft). — m. lunmaloa fairas- 
tama. 

Chirite (ch = f), f. fibenmuotoi- 
nen fialaftiti 1. tippuliwi. 

Chirographaire (ch = 1), adj. läfi- 
firiotutien-; créancier c., welloja, jolla 
ei ole muuta waluutta, luin lainan- 
faajan omalätifesti fiviotettu wella⸗ 
Irja. 

Chirologie (ch = t), f. ogie ( ) £ parer 
Chiromanoie (ch = 

ennustaminen. 
iromancien, ienne (ch = f}, s. 

fübesté ennustaja. | 
i cal, ale, adj. lirurgiallinen, 

haawanläälitys-oppiin fuulurmwa. 
Chirurgie, /. firurgia, haamanlää- 

lity$-oppi. 
hirurgien, m. lirurgi, haawalääkäri, 

haawuri; c. major, fotalääkäri. 



Chir 139 Chos 

Chirurgique, adj. {. Chirurgical. |meena; olla lakkautettu, olla feifomasia 
Chiste, f. Kyste. [tehdastyöstä]; c. de ge olle jut 
Chiure, f. tärpäfenlita. uutteesfa. — v. a. mwiettää, pitää (juh⸗ 
Chlamyde, f. romalais⸗ ylimysten on, 

otaputu. ndrographie, Chondrologio (ch 
orate, m. dlorihappoinen fuola. | == f), f. oppi rustosta. 

Chlore, m. chlori. Chopine, /. vanefalainen vwetelien 
Chlorique, adj. acide c., dlorisj aineiden mitta (noin 11/g torttelia).' 

0 Happo. Chopiner, v. n. ryypiskellä, ryyppiä. 
Ehlorit, m. Gloriti, mihriäijemmoipa | Chopinette, . mwähäinen chopine: 

taftti . c. de pompe, pumpun fannu. 
Chloroforme, m. dioroformi. Choppement, m. fompastuminen. 
Chlorose, /. fälmetystauti. Chopper, v. n. lompastua, hoimata; 
Chlorure, m. dlorinfelainen metalli; | törmätä wastaan; hairahtaa. 

<. de zine, dylorzintti. Choguant, nte, adj. (oufkaawa, ſol⸗ 
Choc, m. tölmäiys, kolhaus; ryntäys; waawa, nurja, outo. 

(fuw.) wabinto, tappio, onnettomuus. | (Choquer, v. a. tölmätä mastaan; 
Chocolat, m. fhofolati. — adj. ſho⸗ (kum.) loukata, harmittaa, pahottaa 

folatintoärinen. mieltä. — Se c., v. r. tölmätä yhteen 
Chooolatier, m. fhofolatin walmis⸗ [lotajoutoista] (de ge.) fuuttua, tulla 

taja 1. kauppias. ! loufatutfi (istfin). 
Chocolatiére, f. fhofolatifannu. Choraïqne (ch == f), adj. trodaio- 
Choeur (ch = f), m. kirkonkuori; lainen (runomitta). 

Taululööri; enfants de c., fuoripojat,| Choral (ch = t), m. tirlfowirren 
kirkonlaulajisto. muotti, lorali. 

Choir, v. n. langeta, waipua; ilest| Chordapse (ch ==), m. fnolimääns 
cha en pauvreté, hän on joutunut | ne, fuolenolmn, 
Töyhyyteen. Chorée (ch = f), m. eräs runon⸗ 

oisir, v. a. alita, walikoita. jalka, pitkälyhyt 1. trodaio (— +). 
Choisi, m. c'est du c. fe on pa-| Chorège, m. fluorin joytaja muis 

— H 1. — — — — — 

rasta lajia. noisten Oreelalaisten näytelmisſä. 
Choix, m. waali; malifoima. Chorégraphie (ch = f), f. tangfi- 
Cholagogue (ch = f), adj. fappea | laadinnon taito. 

purlaama. _Chorévêque (ch == f), m. piispan 
Cholédographie, Cholédologie (ch | fijainen. 

= b, di oppi fapesta. Choriambe (ch = f), m. erüs rm 
Cholédoque (ch = t), adj. canal | nonjalla (— — — —). 

<., fapen kulkuputki. Choriste (ch = f), m. fuovilau- 
Cholélithe (ch = f), /. fappikimi. |laja. 
Choléra-morbus, Choléra (ch = f),| Chorographie (ch = f), f. paitfa- 

sn. loferatanti. funnan ſelitys. 
Cholérique, adj. ja s. folerinen, fap-| Choroide (ch == ?), f. filmän kalvo. 

pitantinen; Poleras; loleratautinen, fo-| Chorus (== forÿy8), m. faire c., ÿb- 
leraa fairastawa. tyä kuoriin, fuorilauluun. 

Chômable, adj. pyhitettämä, wietet-| Chose, /. afia, kalu; tapaus, teko; 
tämä [jubhlapäimistäj; jour c., juhla | ferüjä-afia; Dieu a créé toutes c-s, 
päiwä. Jumala on faiffi olemaijet luonut; 

Chômage, m. joutilaifuus, jouto-aika; | c’est une c. sans exemple, jen wer- 
työn lakkauttaminen (tehtaisja); c. de | taista tapausta ei ole; faire de gran- 
fêtes, juhlan pito. des c-s, tehdä fuuria tekoja; la c. pu- 

hömer, v. n. olla joutilaana, olla | bligue, yhteiskunta, twaltio; sur tou- 
työn puutteesja; olla työtä tekemättä, | tes c-s, faifen molomin; quelque c., 
mapaapätmiä pitää; olla lefantona, bal. | jotakin. 



Chou 

Chon, m. taali; c. fleur, kukkakaali; 
€. pommé, cabus, fupufaali; c. navet, 
nauris, väätillä; c. blanc, mwalkokaali; 
c. salé, hapankaali; c. marin, eräs 
fiertoruobon laji (oonvolvulus solda- | 
nella); petit c., eräs fafun laji; aller 
à travers c., filmittömästi [yöstä efiin ; 
aller planter ses c-x, lähteä maalle 
alumaan, luopua maailmasta; faire c. 
blanc, heittää fimutfe, furiäün (keili- 
pelisjä): mon chou! mon chou-chou! 
apfukaiſeni! 
Chou! Chou lä! Choupille ! int. bas, 

as liinni! (metjästäjän huuto Loi- 
rille). 

ouant, m. javmipöllä, metfäpöllö. 
Chouans, m. pl. Chouan'it, funin- 

faanmielifet Bretagne'sja Ranskan wal- 
fanfumoutfen aikana. 

Choucas, m. naaffa. 
Choucroute, f. Be fe 
Chouette, j. tarhapöllö; faire la c., 

Win tahta tahi ufeampia wastaan pe- 
ata; il est leur c., hän om heidän 
piltkana. 

Chouquet, m. (laim.) eefelipää. 
Choyer, v. a. buolellifesti hoitaa, 
(goa ]. maalia; warowasti täyttää; 

erikyydellä kohdella; hemmotella. — 
C., v. r. fäästää itfenjä, terweyt⸗ 

tänjä hemmotella. 
Chrême, m. pyhä öljy, joka fatoli- 

fesfa tirkosja käytetään woitelemiſekſi. 
eau, m. ristiäismysfy. 

Chrestomathie, /. {ufufirija 1. [ufe- 
misto, fijältämä malituita fappaleita 
parhaimmista kirjailijoista. 

tien, enne, adj. ja s. Tristilli- 
nen, kristitty; sa majesté très c-e, 
hänen kaikkein fristillifin majesteeti 
(Ranskan kuninkaan nimitys). 

Chrétiennement, adv fristillifesti. 
Chrétienté, f. trietillijyys. 
Chris, £ ainelirjotus foufus{a. 

jal, m. astia, josja fäilytetään 
pydä lin. 

rismation, /. pyhällä $ljyllä moi 

—— ää tfi yhdisty? ist (st ääntyty, paitfi yHdistyk- 
fesjä Jeſus fanan kansſa), m. Kristus; 
ristiinnaulitun huva, krufiftri. 

Christe- , J. evää fast (sa- 
lioornia herbacea). 
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fristitykfi; pitää Iristittynä. 
Christianismeo, m. fristin-u8lo, fris 

tikuuta. 
Chromate, m. {romibappoinen juola. 
Chromatigue, adj. (joit.) tromati- 

nen; ylenemä ja alenema puolinno- 
teilla. 

Chromatigue, f. wärinfelotusstaito. 
Chromatiquement, adv. fromati- 

esti. 
Chrome, sm. fromi (metalli). 
Chromique, adj. acide c., fromi- 

Sappo- L axe: , 
ronicité, f. pitkällijyys (taudin). 

Chronique, f. tronifa, aikakirja; c. 
seandaleuse, juorupuheet, fiertopubeet. 

Chronique, adj. pitkällinen, kronilli- 
nen [taudista]. 

Chronigueur, n. (ronifan tirjottaja, 
ailalirjan tekijä; kulklupuheiden kertoja. 

Chrono 6, m. runo, josja al 
tulirjaimet — latinalaifina numeroina 
ojottamat wuoſiluwun, jolloin kerrottu 
afia tapahtui. NN W 

Chronographe, m. ajantiedon tekijä. 
Chronographie, f. ajantieto, wuofi 

luettelo ynnä tieto mitä niinä wuofina 
on tapahtunut. 
Chronologie, /. ajanlulu, fronolo- 

gia. | | 
Chronologique, adj. ajanlumullinen, 

ailaa myöten järjestetty, fronologilli 
nen. 

Chronologiste, Chronologue, m. {ro 
nologi, ailain tutkija. 

Chronomötre, Chronoscope, m. tro- 
nometeri, tone tarkkaa ajanmittausta 
mwarten, jangen tarkka tello. 

Chrysalide, /. foppamato, 
toppa 1. tuoma” 

se Chrysalider, v. r. muuttua top- 
pamabolfi, käydä mabonkoppaan, ma- 

mabons 

em Chrysanthömum 
(um = om), 

, M. 

hrysooale, m. fullannüfüinen me 

N hey lithe, /. fryfoliti (fallistiwi) solltao, f. iryjolitt istiwi). 
Chrysomèle, m. — 
Chrysopée, f. fullantefo-taito. | 
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Chrysoprase, /. Chrysoprasin, m.| Cioatricule, /. wähkinen arpi 1. 
tenjopeaf (oatenmmihertäinen talfis. | naarma. S Ÿ * 
fiwi). Cicatrisant, nte, ja 

sta], £. Crist.. Cicatrisatif, ive, adj. haamwoja pa- 
Chrysulée, f. (tem) kuninkaan mefi. | rantawa; arpea tekemä. 
Chucheter, v. m. piipottaa, wifertää. | Cioatrisation, /. haaman parannus; 
Chnchoter, v. a. ja n. fuisfata, kuis⸗ 

tuttaa. 
Chuehoterie, /. Chuohotement, m. 

fnisle, fuislu, kuiskutus. 
Chuchoteur, euse, s. fuislija, fuig- 

Tuttelija ; lielittelijä, tielenkantaja, kieli⸗ 
tti. 
Chat (t ääntyy), mt. hſol Hiljaa! 
Chate, f. putous, faatumus, lankee⸗ 

mus; luopuminen, luopumus; (kuw.) 
onnettomuus; loppufäije (märjystä 1. 
laufeesfa); äänen alentuminen (lau- 
laesfa) : la c. d’une maison, buoneen 
laatuminen; c. d'eau, wedenputous; 
— la c. du jour, päimän loppu, 

, Gyte, m. watfan maitoneste, chy⸗ 
un 
Chyleux, euse, adj. maitonesteen 

taltainen 1. fefainen. 
Chyliföre, adj. maitonestettä tuot- 

tama 1. johtama. 
Chylifieation, Chylose, f. ruo'an 

muuttuminen matfasja maitonesteelfi. 
Chymie, /. 1. Chim.. 
Ci, adv. täällä; ci-après, wast'ebes, 

alempana; ci-dessous, täsä alempana; 
ci-dessus, täsfä ylempänä; ci-contre, 
wastapäätä; ci-devant, tätä ennen; 
par-ci, par la, fiellä, täällä, edestakai- 
fim; entre ci et demain, tämän ja 
Juomispäimän mälillä; ce drap-ci, 
tämä Tangas täsä; quatre aunes 
d'étoffes à vingt francs, ci quatre- 
vingt francs, — tefee 80 frantia; ci- 
oint, ci-inclus, tätä feuraarva, tähän 
aljettu. 
Cibe, Cible, f. maalithulu:; tirer à 

la c., ampua maaliin. 
Ciboir, m. rippileipä-rafia, Sylätti- 
a 

Ciboule, f. fipnli, lanffa. 
Ciboulette, f. vuoholautta. 
Cicatrice, f. arpi, naarma; (turv.) 

häwepilkku. 
Cicatricé, 60, adj. arpinen, naar- 

mainen. 

arwettuminen. 
Cioatrisor, v. a. parantaa haawa; 

naarmaa 1. arpea tehdä. — Se c., v. 
r. parantua [haawasta]; arwettua. 

céro, m. erää laji painolirjaimia. 
Cicérole, f. wähdinen wirna. 
Cicérone (= tiitideroone), m. mat- 

fustawaisten, outojen opas ja mertits 
tämien paikkojen näyttäjä; kirjallinen 
opas matkustawille. 

Cicéronien, enne, adj. Cicero'n mus 
tainen [Virjotustawastaj. 

Cicisbée, 1. Sigisbée. 
Cicutaire, f. feifo, myrkkyputki, iſo⸗ 

yrtti (cicuta). 
Ci-devant, adv. 1. Ci. 
Cid, m. päällittö (arabialainen fana). 
Cidre, m. cideri, omenanneste, omena» 

wiina. 
Ciel (pl. cieux), m. taimas, tais 

maantanii, taimassala; ilma-ala, il- 
manlaatu; (furw.) Luoja, Jumala; le 
royaume des cieux. taimaan malta- 
Punta; c. etoilé, täbtitarha. — Ciel, 
pl. oiels, fatto, fotos; c. d’un lit, [än 
gyn teltta; c. du trone, walta-istuis 
men funniatairvas. 

Cierge, m. —A— c. du Pé- 
rou, (kasw.) tuohus-ohdake (cactus pe- 
ruvianus). 

Ciergier, m. wahakynttildin tekijä 1. 
fauppias. 

Cigale, f. beinüfirffa. 
Cigare, m. fifari. 
Cigne, 1. Cygne. 
Cigogne, f. haikara. 
Cigogneau, m. haikaran-poilanen. 
Cigue, do fatfo, iſo⸗yrtti (contum); 

ijo-prtistä tehty mbrffyjuoma. 
Cil (= cilj), m. filmäripfet. | 
Cilice, m. joubipaita (lihan fibutta- 

mifelfi ja fatumiien tekemifelfi). 
Cilié, 66, adj. (ſtasw.) harjakfinen. 
Cill6, 66, adj. jolla on harmaat far 

mat filmien ympärillä: cheval c. 
Nenent, m. ſilmän⸗ioku L vä- 

pays. 



Cill 

Ciller, v. 
filmiä, iskeä 
harmaita karwoja filmien ympärille. 

Cimaise, 1. Cymaise. 
Cimbalaire, 1. Cymbalaire. 
Cime, /. tulkula, huippu, huittu. 
Ciment, m. cementisruuli, cementi- 

jano; kitti. 
Cimenter, v. a. muurata cementillä; 

rapata cementillä; kitata; (kuw.) wah⸗ 
wistaa, makuuttaa; c. la paix; c. l’a- 
miti6. 

Cimentier, m. muurifamwen = tefijä, 
ſawettaja; littaaja. 

Cimeterre, m. turflifainen foufero- 
mielta. 

Cimetière, f. tirklopiha, bautaus- 
maa. 

Cimette, /. taalimmerfo. 
Cimier, m. fypärän-foristus; reifi, 

retfipaisti (härän, hirmwen, kauriin). 

Cimmérique, adj. ténèbres c-s, pal- 
fu, ifuinen pimeys. 

Cimolée, f. cimoliti (eräs famen 
faji). — adj. matière c-e, cimolie, 
f. tahtoluofi. 

Cinabre, m. cinoberi. 
Cinéfer, v. a. tubatfi polttaa. 
Cinéraire, adj. urne c., uurna fuol- 

leiben tuhkaa mwarten. — f. (tasm.) 
tubla (cineraria). 

Cinération, Cinéfaotion, f. tuhalfi 
polttaminen. 

Cinéthmique, f. oppi liilunnosta. 
Cinglage. m. laiman päimwämatla; 

merinttes-pesti. 
Cingler, v. n. purjehtia; laskea (päin, 

kohden). — v. a. Iyödä ruoskalla, piis⸗ 
fata; c. à l’ouest, laskea itää kohden; 
c. le visage d'un coup de fouet, lyödä 
ruostalla filmille; le vent cingle le 
—* tuuli piiskaa, puhaltaa wast'⸗ 

miä. 
Cinnamome, n. faneli. 
Cinq, adj. viides. — s. m. wiifi; 

Wwiitonen, wiiſikko. 
Cinquantaine, /. wiifilymmenluku; 

Noin wiifilymmentä; wiifihymmen=1vu0- 
tas; wifitymmenswuotinen juhla: kul⸗ 
tahäät j. 1. e. 

Cinquante, adj. wiififymmenté; wii- 
besfumments. — m. mwiifitymmenilkö, 
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a. räpänyttää 1. milfuttaa ! numero wiifilymmentä; avoir la c., 
filmää. — v. n. faaba olla miidenkmmenen mwuoden wanha. 

Cingnantenier, m. wiibenlymmenen 

: Cinquantième, adj. wiideslymmenes. 
— m. wiibeskymmenes (ofa). 
Cinquième, adj. wiides. — m. Wii» 

bennes, wiides oja. — f. wiides [uofta. 
uiémement, adv. wiibenneffi. 

_Cinquille, /. fombre-peli wiifin mie» 
in. 
Cintrage, 1. Ceintrage. 
Cintre, m. faari, holmi, kupu; kaa⸗ 

rewa teline kudottawan holwin alla. 
Cin 6e, part. ja adj. luwera, 

holmikas, bolwattu. 
trer, v. a. lumertaa, futoa hols 

mia, Golmittaa, holmata, holmikaarelle 
ralentaa. 

Cioutat, m. eräs miinimarjan laji. 
Cipaye (ay — ai), m. Gipoj, itä- 

indialainen fotamies. | 
Cipolin, Cipolini, wm. wiberiäjuoni- 

nen marmori. 
Cippe, f. pylväs latwalorietukjetta, 

puolipylimäs. 
Cirage, m. wahaus, wahottaminen; 

wabotetut teokjet; maha; jaapaswalfi, 
kiiltomoide. 

Circançon, m. myötiäinen, myötkö. 
Circée, f. eräs kaswi (circaea). 
Circompolaire, adj. maau-nawan 

ympärillä olema: terres c-s. 
irconcire, v. a. ympärileilata. 

Circonciseur, m. ympärileikkaaja. 
Circoncision, /. ympärileikkaus. 
Circonduire, v. a. fujuttaa laufele 

mat. 
Circonférence, f. ympärys, ehä; 

ympäristö. 
Circonflexe, adj. accent c., eircum- 

flezt (A). o. 
Circonjacent, nte, adj. ympäristösjä 

olewa; pays €., ympäristö, lilifeutu. 
Circonlocntion, d ufeilla fanoikla fe» 

littäminen, perifra 
Circonscription, f. rajotus, piirit» 

täminen, rajalla ympäröiminen, rajois 
hin fupistaminen; (mittausop.) ympä- 
ritys; piiri. 

roonsorire, v. a. rajottaa, piirit- 
tää, rajalla ympäröditä; fupistaa; ( mit⸗ 
tausop.) piirtää ympärille. 



Cire 

eote, adj. tarklahnolis 
nen, buolilas, warowa. | 

Circonspection, f. tarffuus, huolen- 
pitäwäifyys, warowaiſuus. 

Circonstance, /. afianbaara, aftan- 
laita, afia, lohta, jattumus; feikkla; 
règlement de c. fatunnaifet fään- 
nöt; ouvrage de c., tilapäinen teos. 

Circonstancié, 66, adj. perinpohjais 
nen, juurtajaffainen, lawea. 

Circonstanciel, elle, adj. afianbaa- 
voista riippumwma; perinpohjainen; mot 
C., määräjana, abverbi. 

iroonstanoier, v. a. juurtajaljain, 
perinpohjin kertoa 1. efitellü. 

Circonvallation, f. uloimmainen wal⸗ 
fitus, piirimalli; ligne de c., walli- 
tuslinja; faire la c. Pun camp, wal- 
Rilla ſuſtea ]. warustaa leiri. 

Circonvenir, v. a. peijata, kawal⸗ 
taa, mwielkaudella pettää 1. moittaa ; fiers 
tää. 

Circonvention, f. wielfaus, kawa⸗ 
[uus, peijans. 

Circonvoisin, ine, adj. ympäri 1. 
ympäristöjä olewa, rajalla olema. 

Circonvolution, f. fieriminen 1. pyö- 
riminen feskukjen ympäri; fietominen. 

ircuit, m. piiri, ympärys; kierto, 
mutta; foulku, wernfe pubeesfa; le c. 
de la ville, faupungin piiri; la route 
fait un long c., tie telee fuuren fiers 
ron, mutkan. 

Circulaire, adj. pyöreä, nmpyräi- 
nen; lettre c., 1. circulaire, ferto- 
Kirje. 

Circulairement, adv. pyörönfaltais 
festi, cirkelimmuotoifesti. 

Cireulant, nte, adj. liitteesjä 1. tus 
[noja olema. 

Circulateur, m. filmäntääntäjä, puos- 
tari; merenkierto-opin puolustaja. 

Cireulation, * tierto, kiertokulkn, 
kiertäminen; (tike; la c. du sang, we 
ren fiertolulfu; mettre en c., panna 
L päästää liikkeeſen. 

irculatoire, adj. weren liertojuok⸗ 
fuun kunluwa. 

Circuler, v. n. fiertüü ympäri, kul⸗ 
fea ympäri; ebestalaifin liikkua; olla 
liifkeesjä, kulkea mies mieheltä. — v. 
a. panna liikkeeſen. 

Cire, f. maha, waffi; mahakyuttilä; 
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lanslianfinetti; Porman mailin; malais- 
es mwahakynttilöillä; c. d'Espagne, 
affa. 
Cirer, v. a. wabata, wabottaa, kiil⸗ 

[ottaa (jalkineita). 
Cirier, m. wabhakynttiläin walaja; 

wahan malklaifija; mahanmalaja, wa 
hakuwain tekijä; mahakauppias ; (kasw.) 
\vabapuu (myrica cerifera). 

Ciroëne, m. waba-plaastari. 
Ciron, m. ſyhymato, punkki; nyppy 

ſyhymadon puremasta; (kuw.) aiman 
vähäinen raisla. 

Cirque, m. näytelmä-rakennus Ro⸗ 
malaiflla: ratfastusrata; circus. 

Cirre, Cirrhe, m. (kasw.) fürbi, fier- 
re, tartuin. 

Cirrhé, 6e, Cirrhiforme, adj. fier- 
teenmuotoinen. 

Cirrheux, euse, adj. fierteillé mas 
rustettu. 

Cirsakas, f. Sirsacas. 
Cirure, f. wabotus; faapaswaba 1. 

raswa. 
Cisailler, v. a. leifata rikki kelwot⸗ 

tomat, wäärät 1. majaapainoifet rahas 
fappaleet. 

Cisailles, /. pl. pellifatfet; leikkauk⸗ 
festa jääneet farineet. 

Cisalpin, ine, adj. tällä puolen Alp- 
peja olema; cisalppilainen. 

Ciseau, m. taltta, pinfi; purafin; 
piirtorauta, piirustin. 

Ciseaux, pl. m. fatfet. 
Ciseler, v. a. cifelerata; ulkonemilla 

pintaluwilla koristaa, toreilla metallis 
teolfia. 

Ciseleur, m. cifeleraaja. 
Ciselure, f. cifeleraustaito; cifeles 

rattu teos. 
Cismontain, aine, adj. tälläpuolen 

wuoria olema. | 
Cistercien, enne, adj. cistercinis 

munffi ]. nunna. 
Cistre, 1. Sistre. 
itadelle, /. warustettu linna, line 

notus fanpungis{a. 
itadin, ine, adj. faupungin aſu⸗ 

jain, (muinoin) alhaifjempi porwari 
muutamisja Italian kaupungeisja. 

Citateur, m. citatori, joka eftintuo 
otteita Firjallifista teolfista mäitteenjä 
todistulfekfi. 
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N Citation, f. Haasto, mann; cita- 
toni. 
Citatoire, adj. Gaastoon, manuun 

kunluwa. 
Cité, f. Paupunki; keskikaupuutki. 

tor, v. a. haastaa, manata; eite⸗ 
rata, tobistuffeffi mainita. 

Citérieur, eure, adj. tälläpuolen 
olewa. 

Citerne, f. wefifäiliö, cisterni. 
Citernean, m. wähäinen, ijomman 

Tyljesfä olema mefifäiliö, josfa iſom⸗ 
paan juokjema wefi puhdistetaan. 

Cithare, /. fitra, kitara. 
Citise, 1. Cytise. 
Citole, m. eräs kitaran laji Roma⸗ 

Saifilla. 
Citoyen, enne, s. fanfalainen. 
Citrate, Citronite, m. fitruunahap- 

poinen fuola. 
Citré, 6e, adj. fitruunannesteellä fe 

fotettu. 
Citrin, ine, adj. fitruunanleltainen. 
Citrine, /. fitruunanneste. 

n Citrigue, adj. acide c., fitruuna- 
appo. 
Citron, m. fitruuna. — adj. fitruu- 

nantwärinen. 
Citronat, m. folerikeittoifet ſitruu⸗ 

nan kuoret. 
Citroné, 66, adj. jolla on fitruu- 

nan maku 1. Gaju; fitruunannesteellä 
maustettu. 

Citronelle, /. ſitruunawiina. 
Citronnier, m. fitruunapuu. 
Citrouille, /. furpitfi, wefimelona. 
Civadière, f. (laim.) eräs feula- 

raa'an feili. 
Cive, Civette, f. ruobolauffa. 
Civet, m. jäniljen lihasta tehty va- 

guu. 
Civette, /. tuoffutisfa, zibeti-kisja; 

tuoffufisfan tuoffu-aine. 

Civière, f. fantimet, purilaat. 
Civil, ile, adj. tanjalainen; ciwili; 

fobtelias; droit c., cimilisoifeus; droits 
c-8, fanfafais-oifeubet; mort c-e, fan- 
falais-tuolema, tanfalais-oileuffien mes 
nettäminen. 

Civilement, adv. fanjalaifesti, fan. 
jj tohteliaasti; cimili-järjestyt- 

Civilisation, j. ſiwietys; rilos-afian 
muuttuminen ctmwili-afialfi. 

Civiliser, v. a. fimistää, [äädyetää, 
fiementää; muuttaa rikos-afia ciwili⸗ 
afialfi — So 0., v. r. fiwistyü; [a'an- 
tua [riidoista]. 

Civilité, /. tohteliaijuus, jäädylli- 
(998, ſiewyys; fiemwistelmä, fobteltais 
juuden laufe. 

Civique, adj. fanfalainen; couronne 
c., fanfalaiéfruunu. 

Civisme, f. lanjallinen mieli-ala. 
Clabaud, m. alinomaa hautuskelema 

koira, tyhjää haukluma jabtifoira; (kuw.) 
tyhmä ihminen; chapeau c., riippa- 
hattu. 

Clabaudago, m. haukunta; melunpito 
joutamista. 

Clabauder, v. a. tyhjää bantfua 
[iahtikoirasta]; (kuw.) pitää melua 1. 
janfata joutatvista. 

Clabauderie, f. janaus, janlka, tora, 
melun. 

Clabaudeur, euse, s. torafurtfu ; mes 
lun nostaja joutamista. 

Claie, f. wälppä, jolla puutarhasja 
maata mälpätään; fultafepün työpäöy 
bän alla olema fubottu pohja, johon 
fariffeet putooivat; passer à la c., 
feulan, mälpäu läpi panna. 

Claim, m. manun oileuteen; lanne 
oikeuteen. 

Clain, m. uurre astian laidasja. 
Clair, aire, adj. waloifa, felleä; fun- 

lea; kirkas, Liiltämä; —* waalea; 
puhdas; metelä; ohut, harwa; (kuw.) 
jelmä, käjitettämä; teint c., fuulea iho; 
rouge c., Geleänpunainen; verre c., 
funiea 1. fitlas lafi; sirop trop c., 
litan wetelä fiirappi; cheveux c-s, 
harmat biutjet; toile c-e, harwa fan- 
gas; lait c., Gera; profit c., puhdas 
woitto; tirer du vin au c., laëfea fe» 
finnyt wiini pulloihin. 

Clair, m. walo, loisto, kirkkaus, bes 
leys; ſelwyys. 

Clair, adj. felkeästi, felmästi; il fait 
c., on päimä, on felkeä ilma; c. et net, 
lyhykäijestä tärkeimpään; faiffi fus- 
tannuljet poisluettuina. 

Claire, f. (tem.) puhdistustuhka. 
Clairée, /. fellentetty jokeri. 
Clairement, adv. felteäeti, (elmäeti. 
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Clairet, ette, adj. —— — 
point] eau c-e, firfimarja-wiini 

m. maleinen höystetty wii⸗ 
ni; O una nen ranskammiini; heikkowä⸗ 
tinen talliskiwi. 

Clair-voie, /. puutarhan aitaukjeen 
nälö-alan lawentamista warten jätetty, 
vietikolla fuljettu aukko; aukko; awo⸗ 
wäli, loma; panier à c., harmaan lus 
dottu mafu; un tissu à e, harwa kan⸗ 
gas; semer à c., ylwiää — 38 — 

Ciairière, f. aufea paikka metfäsfä; 
harwa paikka kankaasſa. 

Clair-obscur, m. walon ja warjon 
Clair maalaufkjesfa. 

n, m. eräs heleästi foipa tor- 
wi; tvumpeti-ääni uruisja. 

Clair- semé, 6e, säi, harmaan kyl⸗ 
wetty, harminainen; VPargent est c. 
chez lu, hänellä on harmwoin rahaa. 

Clairvoyance, f. felwätajuifuns, te- 
rätmäjärkijyys; Galtioieja oleminen. 
Clairvo yant, nte, adj. terämäjärkis 

nen, reltvtajuinen, — m. baltioisfa 
olema. 

Clameur, WA huuto, melu, paubu, 
täy inä, rielluna (moitteen ilmaifemi- 

ja c. publique, yleinen moite- 
huuto; les c-s des sots, tyhmien moite- 
riekkuna. 

Clampin, Clanpin, ine, adj. ja 
(wanh.) ontuma; Hidas, nubjusteletva, 
witkallinen; nuhjus, witlailija. 

Clan, m. Rotlantilainen yhteistä pääl- 
littöä tottelema fufufunta. 
Clandes ine, adj. (alainen; lais 

ton. 
Clandestinement, adv. 

falamihlaa; laittomaeti 
Cland té, f. falainen ja laiton | w 

falaijesti, 

menetys. 
Clapet, m. pumpunfieli. 
Clapier, m. laninihäkki 1. koju. 
se Clapir, v. r. pistäydä piiloon, 

futen kanini. 
Clapotage, Clapotis, m. (laiw.) hyd⸗ 

tyminen, maininki. 
Clapotense, adj. f. mer c., hyökyi- 

e 
Claguado, f. mäjähdys, butlaus, Hui- 

maus. 
e ta tämmenilä; 

eräs PAL laji; henkilöt, joita on 
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pestattu teatertöja Läfä taputtamaan. 
— m. patte, jota fopti litteät painaa 
faïnalotéfa Pannettamalfi; eräs 

Claguebois, m. oltitviuin, puubar- 
| moni a. 

Claquedent, m. ryyſymekko, retkale; 
jaarittelija. 

Claguement, m. des mains, fä- 
fientaputus; c. des dents, hammasten 
falistus. 

Claquemurer, v. a. fulfea wanteu- 
teen, mwangita. — Se ©, v. r. fulkea 
itjenjä (ijälle, vyiyä fjällä. 

Clague-oreille, mm. riippahattu; we⸗ 
wetko, lotto. tels, 

aquer, v. m. pankata, mäjähtää; 
taista. — v. a. läjähyttää, fimaitaa; 
taputtaa käfiä. 

Claquet, m. myllynkailka 1. faristin. 
Claqueur, m. pestattu füfientaput: 

taja teaterisja. 
Clarette, f. eräs toalfoinen waah⸗ 

toaiva iini. 
Clarification, /. felkeyttäminen. 
Clarifler, v. a. jelteyttää. 
Clarine, /. Iehmänfe 
Clarinette, f. flarinetti. 
Clarté, f. talo, kirktaus, belens, 

tuultamuus; ſelkeys, ſelwyys. 
Clas, f. Glas 
Classe, f. fuofta, fatoluoffa; fääty; 

luokkahuone; luku-aika (luotas a); c. 
moyenne, fesfijäätty; artiste de la pre- 
mière c., etewimpüin joukkoon luetta- 
ma taiteilija. 

Classement, m. {uoffajafo. 
r;;0Iasser, v. a. luofita, jakaa luok⸗ 
iin 
Classique, adj. flasfilinen; efikus 

kelpaawa; tfuis-arivoinen. 
ate. m. erä3 fieni (clathrus). 
Clatir, v. n. rajusti bautfua [aja- 

wasta koirasta]. 
Claude, s. ja adj. tyhmä, ykſinker⸗ 

tainen; hölmö, tolmana. 
Claudication, /. ontuminen. 
Clause, f. mä i-ehto, wülipube. 
Clausoir, m. mitmelfi laskettu kiwi 

muurisja. 
Claustral, ale, adj. luostarillinen, 

fuostaris. 
Clavaire, f. eräs fieni (elavaria). 

— m. arlistonkoitaja. 
10 
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Clavé, 60, adj. nuijanmuotoinen. 
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jotustvila; pas de c., erhetys, tyhmä 
Claveau, m. lampaanroffo 1. rupuli; | täytös. 

kiilan muotoinen Kiwi Golwin mitmeis 
fesé Ferrotfeoja. | 

vecin, m. flaweri. 
Claveciniste, m. tlawerin foittaja. 
Clavelé, 6e, adj. rupulinen [lam- 

paista]. 
Clavelée, f. 1. Claveau. 
Clavette, f. fofla, fokkanaula. 
Clavioorde, m. flamilorbi, eräs Na- | pafi 

werin laji. 
Clavioule, /. folisluu, olkaluun. 
Claviculé, 6e, adj. folisluulla wa⸗ 

vustettu. 
Clavier, m. awainrengas; klawia⸗ turi 

nen. 
Claye, €. Claie. 
Clayer, m. fuuri mälppä, ristikko. 
Clayon, m. juustolehä; kudottu poh- 

ja, jonka päällä lutmataan hedelmiä. 
7 onnage, m. mirmistä kudottu 

ristikko; mirwistä kudottu aita. 
Clef (f ei äänny), f. amain; klawi 

(nuottifitjotuNeela); alalirjotusmerts 
ien opas, Mami; (huw.) opas, joh- 

banto, neumolli; rajalinna; kaikenlai⸗ 
jet efineet, joilla atvataan, fuljetaan, 
liinnttetään j. n. €; € de montre, 
kellon a.; c. de piano, fämellytys a.;| tärkeä 

i män fu c. à écrou, ruumiea.; c. Pun poêle, 
uuninpelli; c. d’un voûte. fulluklimi 
Golmwisfa; fausse c., tiirilkla, määrä 
awain; fermer à c., [ufita; garder 
sous la c., pitää lufun talana; gen- 
tilhomme de la c., famariberra; la 
puissance des c-s, malta pidättää ja 
päistää ſynnit. 

Clématite, /. eräs faëwi (clematis). 
Clémence, f. laupeus, armahtawai⸗ 

fuus. 
Clément, nte, adj. laupias, armab- 

tawainen. 
Clenche, f. Clinche. 
Clepsydre, f. wefi-tuntilafi. 
Clero (c et üännt), m. flerli, ben. 

Glerst, m. mapin | 
ergie, f. (wanb.) oppi. 

Clérisal ale. adj. rhgellinen, pa- 
pillinen. 

Cléricalement, adv. papillijesti. 
Cléricat, m. Cléricature, /. Gengel- 

linen fääty. 
Cleromanole, f. ennustaminen nop- 

afilla. 
Cléronomie, /. arivanbeitolla jaka- 

minen. 
Client, nte, s. turwan-alainen, ffienti. 
Clientélaire, adj. fientis, flientin-. 
Clientèle, /. fatffi ne, jotka olimat 

hden patronan turmansalaifet, Uienti- ri. 
Claviforme, adj. amaimenmuotois tainta ( oma8fa) ; kaikki ne, jotka käyttä. 

wät faman afian-ajajan apua ja neuwoa. 
Clifoire, /. putfiruis Geittitau). 
Clignement, m. tirlisteleminen, wit- 

minen. 
Cligne-musette, f. piiloifilla olo. 
Clignotement, m. wilffuminen. 
Clignoter, v. m. tirlistellä, wilkkua. 
Climat, m. ilma-ala. 
Climatérique, adj. année c., fano- 

taan fustalin feitfemännestä ihmilen 
ildmuodesta, joita muinoin pidettiin 
erittäin ratkaiſewina; la grande c., 
63:a8 tfätonofi; époque c., ratkaifema, 

ha iÿmijen vuumiillijen eläs= 
een. 

Climax, /. yhtämittainen tiihtymi- 
nen (puheen). 

Clin, m. c. d'oeil, willutus, filmän- 
räpäys. 

Clin, m. (laiw.) ffinfli; border à 
c., flinfiffä rakentaa. 

Clincaille, j. *. f., £. Quinc..... 
Clincart, m. Mintilä rakennettu laima. 
Clinche, f. painin, finffu. 
Clinique, adj. wuode⸗, wuoteen-; 

muoteensoma; médecine c., muoteens 
omien fairasten lääletieteellinen hoito; 
médecin c., lääkäri, joka Päy jaivasten 
kodisſa. — s. f. lääketieteelinen opas⸗ 
tus fairaswmuoteen ääresfä. — s. m. 

gellijeen fäätyyn huuma; afian-ajajan | eräs lahkokunta, jonka jäjenet antoimwat 
rjuri; (wanb.) oppinut mies; con- | itjenjä kastaa Puolinmuoteella. 

seiller c., hengellinen jäjen maallikko- 
nemvostosja; c. de la chambre, paa- 
millinen howifaarnaaja; vice de c., Pire 

(elinopodium) 
Clinopode, m. (tasw.) mäliminttu 

Clinquant, m. fulta ]. hopealuitu; 
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—— * lailenfainen kiiltolalu, war Oloitrer, v. a. (ullea Inostariin. — 
, V. 7. mennä luostariin. 

Olinguan ter, v. a. nenloa kultakui⸗ Cloitrier. m. luostarimunlli. 
dulla; wälkyttimillä toristella. | Clopin-elopant, adv. outuen, bor- 
Clio, f. historian jumalatar. | Jun 

m. eräs ralemmatimen laji. Clopiner, v. n. ontua, nillutella. 
Clique, f. parwi, labfofnnta, lauma. | Cloporte, m. fire, jarmijaalko, fan- 
Cliguet, n. myöyntollka; liipotin | najaatko (onisous asellus). 

(pysjysfä); pidätin (kellosfa). [mettä euse, adj. myrskyinen 

ten m v. n. laittaa, talotuo (tu- N coq —8 adj. turtistunut, rypis- 
Ä u € 

tatete train te ota-aeiben vä. ope v. a , jtn; aidata piirit» 
N 0PPUUN. — v. 

Cliquette, f. Palistin, Yalffare; met-| n. fäydä umpeen, mennä tarkasti tiinni. 
fon fimwed. Clos, se, part. ja adj. ſulj , jettu, ais 
vi enr, m. (wanb.) hirtehinen, rii- | pattu; à huis © Haies orvien tae 

Clisse, /. juustotehä; lasta, jolla fi- tana; à nuit c-e, yön tulleja, keski- 
botaan taittunut (uu. Clos, m. aidattu ala. 

Clisser, v. a. lastottaa (taittunut| Closeau, m. Closerie, f. penjagsai- 
Inn). balle ympäröitty yrttimaa. 

Cliver, v. a. hallaista timantti. Closier, m. pienen yrttimaan omis- 
Cloaque, f. floati, fala-ojat ja wie- | taja. 

märit, joiden lautta fifa juoljee. Clossement, m. tanojen totlotus. 
Cloaque, m. paiffa, midi |, lifa |  Closser, v. n. totkottaa [kanoista]. 

wedetään; faastainen paikka; (furw.)| Clöture, f. aita, aitaus, muuri, ris- 
faastainen, ruokoton ihminen. tiflo, penfasatta; (kuw.) (uostarimala; 

Cloche, f. kello; laſikello; vaffo (ibo8- | afian loppuun]. päätökjeen jaattaminen. 
fa); wefilello; te onmuotoinen tanft; c.| Clöturer, v. a. aidata, fulkea; jaat- 
de longeur, ſukeltajakello. taa loppuun. 

ochement, m. ontuminen. Clou, m. naula; äkämä, putfama; 
Cloche-pied, (à) adv. yhdellä ja-|c. à river, niitimaula; c. à chev 

lala; sauter à c., hypätä yhdellä * hewoſennaua; c. à soufflet, tenliffa; 
Ilalla. c. Vepingle, nupi, tenlikla. 

Clocher, m. fellotorni, kellotapuli; * Clonoourde e, f. Tüenfilmä, täeklö (ane- 
ſtuw.) firfonfylä, feurafunta; course | mone pulsatil la). 
au c., filparatiastns. Clou-de-girofle, m. höysteneilikka. 

Clocher, v. m. ontua; (fuw.) olla | Cloner, v. a. naulata. 
puntteinen, waillinainen; peittää fas-|  Clouière, f. 1. Cloutière. 
wit puntarhasja laſikelloilla. Clonter, v. a. taajaan naulottaa. 
Clocheton, m. wähäinen fello. Clouterie, /. naulapaja; naulainta» 
Clochette, 7 mähäinen kello; leh⸗ kominen; naula atauppa. 

mäntkello; kulkunen; fellofufta. Clontier, m. nanlajeppä; naulakaups 
Cloison, f. mälijeinä, aitaus, ax | pia 

fitta. Gloutière, f. naulamwafaran alafin; 
Cloisonnage, m. wälifeinittäminen, | naulalaatiffo monenfaltaifia nauloja 

aitaaminen. Mas 
Cloisonner, v. a. tehdä wälifeinää, opère . o8trenkoppa; falafoppa. 

farfinaa, aitausta. upi, feneuus feuruuÿuene. 
Cloître, m. luostari; ristikäytämä —8B m. Uumin j 

luostarisja; nelifulmaan istutettu [ehti- Clymène, J. eräs —— laji (Za- 
maja puutarhasja. thyrus). 
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Clypéiforme, adj. tilmenmmnotoinen. 
Clysoir, m. wettäpitämästä kankaasta 

tehty lawemangin fäiliö. 
Clystère, m. lamemangi, flistiri. 
Cnidose, f. (yyhelmä. 
Conccusé 

kaneja fyytetty. 
Coaotif, ive, adj. pakottava, pañto-; 

puissance c-e, palfowoima 1. malta. 
Gestion, f. pallo (lain, omantun- 

non). 
Coadjuteur, m. toadjutori; piispan 

apulainen ja wastainen jälkeläinen. 
Coadjutorerie, /. foabjutorin wirka. 
Coadjntrice, f. abbottsfan apulai- 

uen ja jälleläinen. 
Coagulation, f. jnoffeminen, piimi- 

minen. 
Coaguler, v. a. juoffnttaa, piimits 

tää. — So C., v. r. juosta, pitmittyä, 
juokjettua, hyytyä. | 
Co um (um = 00m), m. jU08- 

fut, pitmittynyt aine. 
Coailler, v. n. huislia Hännällä [jaG- 

tifoivasta fun faa wainua otuljesta]. 
Coak, m. tulifimestä puhdistettu fi. 

wihiili. 
Coalescence, f. ({Hüf.) yhteenkasma- 

minen. 
Coaliser, v. a. Yhbistää liittoon ſuo⸗ 

jelukjekfi 1. päähleryntäykjekfi. — Se e., 
v. r. Yhdistyä yhteijen tarlotukjen faa- 
muttamifelfi. 

Coalition, /. liitto, yhdyntä. 
se Coalitionner, v. v. liittyä, yhtyä 

liittoon, 
Coaptation, /. ([ääl.) tarkka ydteen- 

fowittaminen. 
Coarotation, f. (läät.) abbistumi- 

nen, fupistuminen. 
Coarticulation, /. f. Synarthrose. 
Gonse, m. amertlalainen baifu-elüin, 

[öyhkiö. 
Coassement, m. fammaflojen kuriſe⸗ 

minen, futfutus. 
Coasser, v. m. furista, tutkuttaa 

[jammaloista]. | | 
Coassocié, m. yhtiökumppani. 
Coati, m. (uppi (viverra nasua). 
Cobalt, m. fobolti. 
Cobite, m. partiainen, kala (oobitis). 
Cobourgeois, m. laiman yhtiömies 

. lansfa-ijäntä. put 
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ée, adj. ynnä toisten; 

Coch 

6, f. morfingon (isatis tine- 
toria) lehdistä tehty märisaine; fan. 
fanbuwit, foisfa ruokaa ja miiniä tara 
jotaan; mät de c., liulas riufu, jota 
myöden Litmwetään pääsjä olemata pal. 
fintoa faamwiuttamaan; pays de c., on 
nettaren afunto. 

Cocarde, f. fofarbi, twirfamerfti la- 
fisfa. 
Cocasse, adj. lujeellinen, lystillinen, 

wekkuli. 
Cocâtre, m. puolifapuuni. 
Coccinelle, /. fenninfäinen, kännä, 

leppäterttn. 
coolithe, f. mabdelimi. 

Coccothrauste, m. noflamwarpunen. 
Coccus (s ääntyy), €. Kermès. 
Coche, m. mwaunut matfustawaifia 

warten; lyytimaunut; femmoifisfa wau- 
nuisfa matlustawainen; c. d’eau, mat- 
lustajapurfi; manquer le c., faimin- 
lyödä hymä tilaifuus. 

Coche, f. uurre, murros, lowi; wan⸗ 
ha lihaa imifä; (kuw.) natslöntäre. 

Coché, 6e, adj. liian tumma (maa- 
lautſesſa): ombre c-e. 

Cochemar, €. Cauchemar. 
Cochenillage, m. fosheniljilä mwmär- 

jääminen. 
Cochenille, f. fosbenilji, eräs Gyön- 

teinen, josta faadaan tulipunainen 
märi-aine. 

Cocheniller, v. a. tosheniljillä pais 
naa, 1. märjätä. 

Cocher. m. tuki, ajaja; eräs tähti- 
ſikers pohjaifella taimaakla. 

Côcher, v. a. polkea [linnuista]; Lo- 
PCochère, Adi 

chère, adj. f. porte c., ajoportti, 
flfään-ajoporttt. S? v 

Cochet, m. nuori kukko. 
Coohevis, m. tupjuleimonen. 
Cochléaria, m. fuivimo, kuivirnoho 

learia) (cochlearia). 
noce, f. tliwettynyt nälinkengän 

ori. 
Cochoir, m. wuolin, kowelin. 

= Cochon, m. fila; porfas; c. de lait, 
tmemä porjas; c. d'engrais, fyötin- 
fifa; c. d'inde, merififa; c. marron, 
metfäfika Amerikasfa. 

Cochonnée, f. porfaspabnus. 
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, Cochonner, v. n. porfia, fantaa por: 
aita. 
Cochannerie, f. ſiiwottomuus, ruo- 

lottomuns; ilkiötyö. 
Cochonnet, m. falfitoista-fiimuinen 
"to 

m. lotos-pählinä; A D arts 
n, m. mabdontoppa; fofongi, filkki⸗ 

piä. Totelo, jota fi mato kehrää ym⸗ 
pärillenjä. 

Coconniöre, f. pailla, misjä filkki- 
madot hoidetaan. 

Cocotier, m. Polos-puu. 
Cocréancier, m. tafaaja-fumppani, 

yhdesjä takaaja. 

Coction, f. leittäminen; ruo'an fu- 
lattaminen. 

Coca, m. aijankannattaja. 
Cocuage, m. aifankannatus. 
Cocuñer, v. a. faattaa aijankannat- 

tajatfi. 
Code, m. lafifirja, lakikokoelma; c 

civil, cimililali; c. Napoléon, Rapo- 
leonin lafikirja. 

Codébiteur, m. welfalumppani, lans- 
jamwelallinen. 

Codécimateur, m. ymmennkfisjä 
ofallinen. 
: Codétentenr, m. Hhdesfä pitäjä 1. 
a 
Codicillaire (ill ei pehmene), adj. 
—— liſäykſeen kunluwa, liſäyt⸗ 

bille (ill ei pänene), m. liſäys 
testamenttiin; kodicillo. 

Codificateur, m. lafifofoelman te 
"jä; fatitofoelman järjestäjä. 

editor, v. a. lalitokoelmaifi järjes- 
tää 

Codille, m. mn OUI (pelistä). 
Codonataire, m. jofa ynnü toisten 

tansfa on jaanut ofaa lahjotukjeen, lah⸗ 
jotustilan ofalas. 

Coecale (oe = €), adj. f. veine c., 
um cum (= (dt N mo 

= fekoont), m. umpijuoli. 
Coeffo, ł. Coiff 
Coefficient, m. Toeffeienti, telijä. 
Codgal, ale, adj. yhdensarmwoinen, 

yhdentoertainen. 
f. yhdensarwoifuns, yh⸗ 

denmertaifuns. 
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Coelicole (oe = €), m. taitvaanpale 
welija 1. rufoilija. 

Coemption, f. yhdesjä ostaminen. 
Coercible, adj. jota on mahdollinen 

fupistaa tilamuntenfa puolesta; faten- 
nettawa: la vapeur de Peau est c. 

Coercitif, ive, adj. KA ſù palko. 
Coercition, f. oneumoihin ryh⸗ 

tyminen, fitä Levis jola ei taiwu 
lain käskyn alle; droit de c., palotus- 
oikeus. 

Coétat, m. mwaltio 1. hallitfija, jolla 
on toifen kansſa ofa hallitukjesja. 

Coéternel, elle, adj. yhtä-ijanlailli- 
nen. 
Coeur, sn. fÿbün; (tuw.) tunto, tune 

ne; mieli, mielenlaatu, taipumus, Halu; 
mielifuofio, rakkaus; ylemämielijyys, 
urhollijuus, uljuus; Hilpeys, woima; 
watfa; monenlaisten efineiden fiinsta, 
fesku; puunjydän; flemenkota; kilwen 
testu: ertta (Portisja); avoir le c. 

C-| gros, olla huolestunut, mureisjanfa; 
parler au c., wailuttaa jän tunteifin; 
cela me tient au c. fe on minnle 
fubämen-afia; parler à €. ouvert, pus 
que fuuufa pubtaaffi; prendre c., roh⸗ 
atsta mieltänjä; abaisser le c. à ga, 
mafentaa jlun mieltä, rohkeutta; pren- 
dre & c., panna pahakjenja; mal de 
C., tuwotus; avoir au c., kuwot⸗ 
taa; à contre c., mwastenmielifesti; de 
bon C., mieluifesti; par €, ufomnis- 
tilta, nttoa; à c. jeûne, einehtimättä; 
au c. de Phiver, lesfellä talmea, tale 
mwifydännä. 

Coévêque, m. marapiispa. 
Coexis nte, adj. yht'aikaa ole» 

masja olema. 
(V0existanoe, f. yht'aikainen olemasſa 

olo 
Coexister, v. n. olla yht'aikaa ole- 

masſa. 
Coffin, m. ſangallinen koppa. 
se Coffiner, v. r. nahistua, kurtis⸗ 

tua [bebelmistä, lehdistä]; fouristua, 
fieroëtua [puusta]. 

fre, m. fohmwortti; arffu, kirstu; 
mwmaunuin Poppa; ruumiin vunto; fan 
teleen, fitaran kupu; ruutipejä; les c-s 
de l'état, maltiomarat; c. fort, ran⸗ 
dotettn rahalirstu; cela va sur mes 
c-s, käy minun fustannutfellani; fille 
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— au c., tyttö ei ole kaunis, waan tenir € 

, V. a. panna wankenteen. 
Corot. m. arkkunen, lipas. 

jo rotier; m. avlun, lippaan te 

N logitation, ft. Méditation. 
fasw.) metfüfuittent | web 

(eräs omenan lait). 
sien, w metfäluittent-puu 

Poraa vm (en = = ggn), m . fufulainen 
(Kidin p Puo — 

Cognation = 691), /. fufulai- 
fuus iin puolelta). 

tique (gn = 
cession c., uaispuolelle 
istuimen ”perintöjääntö 

, kirwes, vilu, tappara. 
— tu, m. Hätikkö, Goti tif. 

työntää 
lään. 

adj. suc- 

ner, v. a. Iyödä, po jään ; ' 
; taputtaa; lyödä, antaa Fels 
Se 0, v. r. fatuttaa itſenſ: 

se c. la tête. 
Cognitif, ive, adj. jolla on kyky tie 

toon, Cent tin. 
jon, f. tiedot woima. 

Coop v. a. (wanb.) antaa 
liikanimi. 

Cohabitation (h ei äänny täsſä ja 
feur.), f. awiollinen yhdesjä eläminen ; 
luwaton A kaani eläminen. 

r, v. m. awiofumppauina 
yhdesjä elää; (umwattomasti yhdestä 

a uherenee, f. Toosfapyfyntä, tiin- 

kiinteä; (n) yhtäjuokjninen, [opus 
jatfoinen, järjestetty. 

Cohéritier, ière, s. fanéfaperillinen. 
Cohésion, f. tohefioni, fiinnewoima, 

foosfapyfymis-woima. 
Cohier, «m. eräs tammen laji. 
Cohobation, f. toistamijeen tislaa- 

minen. 
Cohober, v. a. toistamijeen tiölata. 
Cohorte, f. 

i, ite, Un N itjotnen, äänetön; se 
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demeurer c., pyfyä hiljai⸗ 

en, at. Gun, MTL, päähine; be 
lamertto; —8æ eräs fala €. de nuit, 

nie c. de dentelles, piti. 
adj. ja part. fiistitty, 

puettu, Mr [erittäin Päästä); ; vin c., 
ellä felotettu wiini; c. de gn, ra- 

fastunut jfubun. 
Coiffer, v. a. werboa pää jfulla pää- 

hineellä; fiistitä, pukea pää, kihertää 
hiukjet; c. une bouteille, fitoa tanu 
puin ſunlliſeen; c. une liqueur, we 
ellä fefottaa juoma; c. qn, faattaa 

hiimaan, juomuttaa; les chiens ont 
coiffé le sanglier, foirat owat rüyfy- ggu), 

Le waltas | telleet metfüfilaa. — v. n. fopia hy⸗ 
win, käydä hywin jkulle; ofaamaeti 
fiistitä pää; ce chapeau coiffe bien, 

| hattu fopii, Käy hywin; ce perruguier 
bien, tio binsten Hyertäjä fig" 

tit ojaamasti päätä. — 
merhoa piäntä: flistitü — (a) 
faaba itkin päähänjä, mieleenſü; il s'est 
coiff6 de cette femme, hän on rakas⸗ 
tunut fiihen naijeen; il s'est coiffé de 
cette opinion, hän on faanut fen mie 
lipiteen päähänjä. 

Coiffeur, euse, s. päähineiden, pään 
—— tekijä; hiuetentihertaja 
istij 
Coiffure, F. pääntoristukjet; 

u 
Coignasse, f. Cogn... 
Coin, m. tufma, toitta: : vuvita, 

nurktakaappi; afuinterta ; fitla, 
leima, tuvafin; buli (lautapelisjä): au 

Gins- 

nte, adj. toosjapninmä, | c. du feu, pejämallean ääresfä; — c-s, 
pl. irtonaijet kiharat. 

Coïncidence, /. famaan ailaan te- 
pabtuminen. 

Coïncident, nto, adj. yhteen piötee- 
fen yhdistymä; (ut) ‘famaan atkaan 
tapahtunut 1. ilmaantunut: sympto- 
mes c-es. 

Coineider, v. fattua yhteen ai- 
laan; (mittaust.) —E peittää 
toinen toistanfa. 

Coïndicants, adj. pl. m. (lääl.) sig- 
nes C-8, fimusoirect, jotka ynnä pääsot- 
reiden tansfa ilmottaivat taudin laatua. 

Coïndication, f. taudin ſiwu⸗oireet. 
Coing, m. fuitteni-puu. 
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Coint, te, adj. fobtelias; fiisti, fiemä. 
Cointerie, Cointie, Cointige, /. tob- 

tefatfuus; flietiys, fiemyys. 
Coimtöressö, m. ofalas, nhtiönjäjen. 
Coion, m. pelkuri. | 
Couïotiner, v. a. pellurifft fanoa; bü- 

myttömästi kohdella, räimätä. 
Coïonnerie, f. pellurimaijuus; bal: 

pamielilyys; lurjusteleminen; narris 
maifnus. 

Colt, m. paritue, kiima. 
Coite, 1. Couette. 
Cojouissance, /. yhteinen humitus 

1. nantinto. 
justieier, m. tuomarin-apuri. 

Col, m. taula; 1. Con. 
Col, m. folli-kaulaliina, Paulaliinan 

wallfi; paidan kauluri; muorenfola, 
rotfotie; faux c., irto-faulus. 

Colaphiser, v. a. lyödä kormapuusti. 
Colarin, m. friifi (pylmäisjä). 
Colastre, f. Colostrum. 
Colature, f. fiimitys; filtraus; fil- 

trattn neste. 
Colback, m. farbunnabfainen lafki; 

Gufarilatti. 
Colchique, m. eräs tukka (colohium 

autumnale). 
Colcotar, m. punainen rautahape. 
Colögataire, m. ja f. ojallinen tes- 

tamenttiin. 
Coléoptère, adj. ja m. Poppaluoriai- 

nen; Foppaluoriaisten fufu (coleop- 
tr a). 

Coléra-morbus, ᷑. Choléra-morbus. 
Colère, f. wiba, juuttumus; être en 

<.. olla wihainen; se mettre en c. 
wihastna; décharger sa c., purfaa 
wihanja. — adj. wibainen. 

Colérique, adj. folerinen, wibaïuon- 

Gollart, m. erä rauotafatan 1 | m. eris rauskakalan laji. 
Colibri, m. folibri, mefilintu. 
Colicitants, m. pl. filwottelijat huu- 

tofanpasia, tamallijesti perillistä, jot⸗ 
ta uutolaupasfa myymät pefän omai- 
uuden. 
. Colifichot, m. leiffifalu; korut, fo- 

tistimet, kiiltokalut; mauttomasti käy- 
tetty foriétue; tawoteltu tottapuhe. 

Hmacon, €. Limacon. 
Colimbe, m. taafturs, luilta. 
Colin, sm. erää turekakalan laji. 
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Colin-maillard, m. foffo. 
Colin-tampon, m. s’en moquer com 

me de c., buolia jstfin mite. 
Colique, j. tohotaitti, übty. 
Colis, m. folli, tamaramytty. 
Vox tt m. kolisſeo (amfiteateri Nos 

a a8fa). 
Collabescense, f. €. Affaissement. 
Collaborateur, trice, s. työfumppani, 

apulainen. 
Collage, m. fitétraus, fitlustus. 
Collant, nte, adj. tarttuva, tahmea; 

pantalon c., ahtaat fjalammutkaifet bou- 
t ut. 
Collataire, m. tirkolliswiran haltija. 
Collatéral, ale, adj. fimulantainen, 

ſiwuſukninen; parents c-aux, fufulai- 
jet flmukannalta. — m. fiivu-fululainen. 

Collateur, m. papinotto-oilenden 
omistaja; tirkkopatrona. 

Collatif, ive, adj. fanotaan tilasta 
1. feurafunnasta, josja on ykſityinen 
papinotto-oitens. 

ollation, . papinotto-oifeus 1. walta 
(jus patronatus); papinottaminen 1. 
määrääminen: firjotusten wertaaminen. 

Collation (11 = 1), f. keweũ ehtools 
[inen paaston aikana; wäli-ateria eh- 
toopuolella 1. diſeen aikaan; faire une 
c., nauttia wirwotuffia. 

Collationner, v. a. wertaa firjotut- 
fla; tutkia puuttuneelo mitään firjan- 
kappaleesta. — v. m. (11 = 1), fyödä 
tee ehtoollissateria. 

Colle, f. liima, Kitti, fittu; malhe, 
pilkka, pilapuhe; c. à bouche, fuulti- 
ma; c. forte, nillariliima; c. de pois- 
son, falanfiima; c. de farine, jauho⸗ 
fitku. 

Collecte, f. tollehti, rahankerätys; ra- 
banfanto. 

Collecteur, m. terääjä; fantomies. 
Collectif, ive, adj. tollettitvi, ufeita 

jamanlajifia efineitä Päfittäivä; mot c., 
Jouffofana, follettiwifana. 

Collection, f. fofoefma. 
Collectivement, adv. folleftimifesti. 
Collégataire, 1. Colégataire. 
Collège, m. kollegio, wirkalunta; ylei. 

nen 0 Émile ele onlun. tout N 
0 e, adj. touluun fun: 

luwa, foufu-; église de tuomiofirtto. 
Collégiale, f. tuomiokirtto. 
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Collögiat, m. ftipenbiati. 
Collögien, m. toululainen. 
Collögue, m. wirfafumppani. 
Coller, v. a. liimata, ielostaa, ty⸗ 

mätä; tastaa liimaan; filittää; c. du 
vin, falaliimalla felkeyttää wiini. — 
v. n. ja se ©., v. r. (a) puuttua jhlin, 
iskeytä, tarttua; se c. contre, nojata 
jfin wastaan; l’habit est collé sur 
le corps, aatteet owat hywin ruu⸗ 
miin mulaan. 

Collerette, f. naïifen kaulus, poimu- 
faulus; (fastv.) werbo. 

Collet, m. Taulus; fauluri, faulatin; 
liperit, papinkraji; monenlaifien eflnei- 
ben faula; permi; petit c., pappis- 
[ääty; gens à petit c. les petits c-s, 
apisto; c. monté, pönfkäkaulus, töy- 
eä ihminen; du temps des c-s mon- 
tös, wanhaan aikaan; prendre, sauter, 
saisir gn au c. tarttua fauluriin; 
sauter à gn au c., älli-armaamatta 
joutua julle 1. tulla jfun omafft; pré- 
ter le c. à gn, pitää puoltanfa jluta 
wastaan. 

Colleter, v. a. tarttua fauluriin, 
faulaan. — v. n. mirittää permi. — 
Se C., v. r. tarttua toinen toijenja fau- 
luviin, tapella, painia. 

lletier, m. fülterin ]. fofanantetijä. 
M Oolletin, m. rv in tofana; 
fimpſukoilla neulottu nahkainen Paulus, 
jota pyhiejä-taeltajat täyttimät. 

Colletigue, adj. haaroja parantava. 
Colleur, m. liistraaja, tapetinpai- 

taja. 
Collier, m. taulawitja, taularihma; 

tähtinauha; tähtimitja (faulasfa); tau- 
lapanta (koiran); erilarmainen myöti 
muutamien eläinten kaulasſa; ränget; 
laulapala teurastetusta eläimestä; che- 
val de c., wetojubta, työhemonen; che- 
val franc du c., hewonen, joka ei tar- 
witje piiskaa; chevalier du c., faula- 
tähden ritari. 

Colliger, v. a. foloilla tärkeimmät 
pailat kirjoista. 

Colline, /. tunnas, tullula, mäti, 
kumpu. 

. Colliguatif, ivo (qua = tna), adj. 
liumwentama. 

Colliquation (qua = fua), f. liu- 
leaminen, webeltyminen. 

152 Colo 

Collision, /. yhteentövmäys, risti- 
riita, vistifobta. 

Collocation, f. wuoro, josfa welto- 
jat faamwat maljunja Ponkurfiin luowu⸗ 
tetusta pefästä; funkin faama-ofa. 

Colloque, m. tansfapuhe, haastelu. 
Colloquer, v. a. määrätä mellojien 

wuoro maljun faamifesja mwelallijen 
pefästä. 

Colluder, v. n. ruweta falaliittoon 
toifen fansfa, folmannen mahingolfi. 

Collusion, f. jalainen liitto fofman- 
nen wabingofft. 

— Collusoire, adj. falaifen liiton, wä- 
lipuheen kautta tapahtunut. 

Collyre, m. ullonainen filmünrobto. 
, pompage, m. Ppylmäät lauta-ai- 
asſa. 
Colombe, /.tyyht᷑y, fyyblynen; tähti 

ſikers etelätaimaalla. 
Colombier, m. fovbluislafta, tyyh⸗ 

lyishuone; eräs painopaperin laji; — 
c-s, pl. kelkka, jonta päällä laimat las 
ketaan meistämöltä. 

Colombin, m. lyijyn malmi; — c-s, 
pl. hyyätytejutuijet linnut. 

Colombin, ine, adj. tyyhkyiskaulan 
wärinen. 

Colombine, f. tyyhkyjen 1. linnun- 
fonta. 

Colon, m. maamies; fiirtolainen, uu⸗ 
dis-afutas; c. partiaire, wouraaja, joka 
maljaa puolet fadosta. 

Cölon, m. fyntfyinoli; 
merkki (:). 

Colonel, m. eiwersti; c. général, 
päälomentaja. 

Colonelle, adj. f. emerstin fomppas 
nia; emerstin puoltfo. 

Colonial, ale, adj. fiirtomaiden-; 
ftirtoimaahan fuuluwa. 

Colonie, f. flirtofunta, fiirtomaa. 
Colonisation, /. fiirtoluntien perus» 

taminen; uubis-afutus. 
= Coloniser, v. a. ajuttaa, perustaa 
fiivtokuntia. 

Colonnade, f. pylmäsrimi. 
Colonne, f. pylmäs, patfas; (kuw.) 

tue, turma; armeijan folonni; lirjan 
palsta, tolumma. 

Colophane, f. tolofoni, joufenpibla. 
, Coloquinte, f. Tolofwinti, eräs gure 
an laji. 

ſeuraus⸗ 
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Colorant, nte, adj. wärjäämä. 
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Combien, adv. kuinka paljon; luinta 
Colorer, v. a. wärjätä, painaa; monta. 

(tuw.) kaunistaa, mwärittää, peitellä. — 
Se o. v. r. faaba ]. ottaa würi. 

Colorier. v. a. wärittää, tolorerata. | 
Colorifigue, adj. märjäämä. 
Coloris, m. wäritys, wärintuntu; 

mwärijointu maalaukjesja; (kuw.) hilpeä 
ja raitis tiriotuslaatu. 

orisation, j. wärittäminen. 
Coloriste, m. maalari, jofa hywin 

ymmärtää käyttää ja fekottaa wärit. 
Col 6, adj. fjuunnaton, ſuun⸗ 

nattoman fuuri, jättiläise. 
Colosse, m. jättifuma, jättiläistun- 

mis; folosfi; fuunnattoman fuuri fap- 
pale 1. waltafunta. 

Colostrum (um — 0011), m. lapjen- 
Myunyttäjän enfimäinen maito. 

Colportage, m. taiarain ympäri 
fannisfeleminen faupatfi; fulfufanppa. 

rter, v. a. talosta taloon tan: 
nistella tawaroita repart 

Colporteur, m. fullufauppias, rep- 
pulanppias; joka fabuilla huutaa ja 
myy fanomalehtiä, kirjamihloja, aſetuk⸗ 
a. 
Colymbe, f. Colimbe. 
Colza, m. rapfati-nauris. 
Coma, m. unitanti. 
Comaret, m. (fa8m.) hanhenjalka 

(potentilla). 
Comateux, euse, adj. unitautinen. 
Combat, m. taistelu, tamppaus, ot: 

telu, yr mir fohtelus; Pilpataistelu; 
(tnw.) henkinen kamppaus; c. singu- 
lier, faffinmieffailu; c. à la lutte, pai- 
wiminen; c. homme à homme, tais- 
telu mies miestä wastaan; c. à ou- 
trance, taistelu elämästä ja hiolemas- 
ta. — c-s, pl. jota: l’art des com- 
bats. 

Combattant, m. fotija, foturi, tais- 
telija. 

Combattre, v. a. taistella, fotia was- 
taan; lieltää, lumota; mäittää mwääs 
rälji. — v. n. taistella, otella, tapella ; 
c. l’ennemi, taistella wibollista was⸗ 
taan; c. pour la patrie, taistella ifün- 
maan paosta; c. à l'épée, taistella 
miekoilla; c. les raisons de gn, ku⸗ 
mota, mäittää wmääräkfi jfun [yyt. 
Combe, /. (wanb.) luola, rotto. 

Combinable, adj. mahdollinen vb 
teen-ajettaa, mahbdollijet Peskenänfä wer- 
rata. 

Combinaison, f. ybteen afettaminen, 
rinnanpano, yhdistys; armwaaminen 1. 
arvio afloita mwertaamalla, mertaamis 
nen. 

Combinateur, trice, adj. yhteen» 
afettama, miettimä, mwertailewa. 

Combiné, m. (fem.) yhdistys, feos. 
Combiner, v. a. afettaa rinnalle 1. 

yhteen, yhteenſowittaa, Yhdistää; ar- 
mata, wertailla, mertailemalla yhdis⸗ 
tyljeen jaattaa. 

omble, adj. fufullanfa olema, kuk⸗ 
fura, tä —8 lentäyſi. 

Comble, m. fuffura, kukku; kulku⸗ 
mitta; ylimäärä; liila, mitanpäüllinen; 
lattorakennus; Er” kukkula, huippu ; 
pour c. de, lifälfi; pour c. de mal- 
eur, onnettomuuden lifälfi. 
Comblement, m. veunoja myöden 

täyttäminen, fufun paneminen. 
Combler, v. a. täyttää rentoja myös 

den, ylenmäärin; fufuta; muodattaa, 
ylenmäärin jakailla 1. ſuoda; c. qn de 
bienfaits, muodattaa jfun päälle 1. ylen- 
määrin ojottaa hymyyttä jfuta koh⸗ 
taan; cela combla tous ses voeux, 
ylenmäärin täytti hänen toimweet. 

Combourgeois, £. Cobourgeois. 
Combuger, v. a. medesfä paifuttaa 

wuotawia astioita. 
Comburant, nte, adj. (fem.) polts 

tama, fytyttämä. 
Combustibilité, /. palamaijuus, {bts 

tymäilyys. 
Combustible, adj. palama, fyttywä. 
Combustion, / palaminen ; tulipalo; 

(kuw.) meteli, kapina, fijällinen fota. 
Comédiateur, m. mwälittäjä, ſowit⸗ 

taja 1. vriidanratkaiftja ynnä muiden 
fansfa. 

Comédie, f. fomebia, ilmenäntelmä, 
lweilys; näytelmä; näytelmähuone; 
näyttelytaito; näytelmäkappale; (kuw.) 
naurettawa tapaus, ilwehdys; donner, 
la c., faattaa itfenfä pilkan efineelfi; 
jouer la c., (kuw.) teeskennellä. 

Comédien, enne, s. ilweilijä; näyte 
telijä; teeskentelijä, mwiekastelija. 
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Comestible, adj. fyötämäki felpaa- 
ma, fyötämä. — C-s., m. pl. ruola-ais 
neet. 

Cométaire, adj. pyrötötähden-, pyrs- 
tötähti-. 

Comöte, f. pyrstötähti, lometa. 
Gométographie, f. oppi pyrstötäh- 

Comices, m. pl. lanjantofous (Ro- 
masfa). 

Cominge, f. fuuri pommi, onfikuu- 
la; — m. fuuri mürsfüri. 

Comigue, adj. ilweilyinen, ilmeinen, 
naurettawa, rattoija, hupaija. — le c., 
s. Pomillijuus; komillinen Firjotustapa; 
fomillinen rolli; Pomillinen uäytteltjä, 
runoilija. 

Comiquement, adv. iliveifeeti, nau- 
rettatwasti. 

Comite, m. perämies talerisja ; fale- 
riorjain kaitfija. 

Comité, m. fomitea; tutliwa 1. male 
mistelema twaliofunta. 

Comma, m. lyhyt interwalli tahden 
HO wälillä; (kirjap.) feurausmert- 

d, m. waltuuttaja, päämies, 
aflan-omistaja oileuden-käynnisjä. 
Commandant, adj. ja s. m. linnan, 

taupunginpäällikkö 1. komentaja; lais 
wakatteini; päällittö; c. de place, plats. 
majuri. 

ommande, /. waltun, waltuus, füs- 
ty tehdä 1. toimittaa jlim toifen puo- 
lesta; de c. tilauljesta tehty, tilattu; 
maladie de c., teestennelty fairaus. — 
c-8, pl. (laim.) feifingit. 
Commandement, m. käsky; tomento, 

päällikkyys; fomentofana. - 
Commander, v. a. (à gn de faire 

qc.), täskeä; (gn) komentaa, johtaa; 
(ge. à gn) tilata jfin jklulta; (kuw.) 
wallita, hallita; cette montagne com- 
mende la ville, Tää 
aupungin. — v. n. pitää päällikkyyttä 
paliitusta. pitau p 7 

Commanderie, f. ritarifunnan far: 
tano, fommanberia. 
Commandeur, «m. fomentôri, fonten- 

taja; tommanderian haltija; eräs lin⸗ 
nunlaji (oriolus phoenicus). 
Comman , m. fe, joka panee 

rahaa jihkin afioimistoimeen, otta- 
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matta ofaa afiain jobtamifeen, fom- 
manbiteri. 

Commandite, /. fommanditi-y5tiö; 
yhtiö, josja rahanpanijoilla ei ole pää- 

| täntö-oikeutta yhtiön afioimifeefa. 
Comme, adv. tuin, niinkuin, kuten; 

·na (10); femmoinen fuin: niinpal- 
jon kuin; ilään luin, melkein; hiinka; 
fun, fobta tun, fillä aikaa fun; com- 
me père je vous donne cet avis, 
fänä annan teille fen nemmon; un 
homme c. lui, mies femmoinen, luin 
hän; rien ne me fait plaisir, c. de 
vous voir, ei milään ole miuulle niin 
hauskaa, luin teitä nähdä; c. il vous 
répond! fuinfa hän teille wastaa! c. 
ils étaient assemblés, fohta fun oli- 
wat koosſa; c. cela, fillä tapaa, niin ja 
näin; oifein; c. quoi, fuinfa, millä eb- 
bolla. — Comme, conj. toska, tun; 
comme si, iläänkuin 108; comme si 
de rien n'était, ikään Tuin et olifi fiitä 
mitään; c. aussi, luten myös. 

Commömoration, /. firfoWinen muis- 
tojuhla; pyhän muistojuhla; la c. des 
morts, la c., fieluin muistojuhla (päie 
mä): c. d’un saint, rufous j py⸗ 
ga e; faire c. de qn, muiétuttaa jot- 
in, faattaa jlu muistoon; en c. de, 

muistoffi. 
Commençant, nte, s. alfawa, alla- 

wainen. 
Commencement, m. allu, fynty; ale 

tuperä; au c., alusja, — c-s, pl. ale 
Peet (tieteen, taiteen). 

Commencer, v. a. ja n. alkaa, alot: 
taa, rueta; c. gn, opettaa jlulle enfi- 
alkeet. o. | 

Commendataire, m. pappi, jola ei 
fuulu mihinkään muntfifuntaan, mutta 
lantaa tulot luostaritilasta. 

Commende, f. luostaritila, jonka tue 
[ot owat annetut papille. 

Commensal, m. pöytälumppati. 
Commensurabilité, /. ominaifuus 

efinetsfä, että miitä woidaan famau- 
laatuifella mitalla mitata. | 

Commensurable, adj. jota woidaan 
famanlaatuifella mitalla mitata ; yhteis- 
mitallinen. | 

Commensuration, /. famaufaltaijella 
mitalla mittaaminen, mertaileminen, 
yhteismittaus. 
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Comment, adv. kuinka, millä tamals 
la; minkätähden ? — int. kuinka! mitä! 
Commen , m. fommentario, feli- 

tys; felittämätfet muistutukjet ja miet⸗ 
teet; panetteleminen; point de c—s! 
e mutinaa laifinkaan! c—s de Cae- 
sar, Gacjarin BhistoriaXlifet muistoon- 

t. 
Commentateur, m. felitysten laatija, 

felittäjä; fommentatort. 
Commenter, v. a. tommenterata, fe 
(ia laatia, felittää. 
mer, v. n. Wwertailla, wertansta 

tehdä; voilà qui est bien commé, fepä 
oli fulkela wertaus. 
Commérage, m. ämmäin juoru, fie 

littelemifet. 
Commergablie, adj. kaupakſi menevä. 
Commervoant, nte, adj. fauppaa te- 

fewë, kanppa- — 4. tuffatauphias. 
Commerce, m. fanppa; fauppaiüü- 

ty; ſeura⸗yhteys, kansſakäyminen, tut- 
tamuns; c. de lettres, firjemaihto; 
faire un c. honteux, harjottaa hä⸗ 

istä elinkeinoa; le c. du monde, 
—— se, g jan commerce 

e, miellyttämä fenrastelija ; jeu 
de c., Gmwipeli. 

orcer, v. n. harjottaa 1. tehdä 
fauppaa. 
‘Commercial, ale, adj. lauppa-. 
Commöre, f. visti-ätti, äittlummi; 

kiedittelijä-akka; ripſas affa. 
Commettant, m. waltuuttaja, tehtä 

win antaja. 
Commottre, v. a. tehdä; (a) mää. 

rätä, nintittää, afettaa (mwirkaan, toimi- 
tukjeen) ; ustoa jlulle, jättää jfun Guos- 
taan; antaa tehtämälji, toimekfi; faat- 
taa eripuraifuuteen, viitaantumaan; 
heittää 1. jättää alttiikfi, pulaan; c.le 
nom de gn, wäärinkäyttää jkun nimi. 

, adj. 
uhtajalkoa määräämä: clausule c., fa» 
fon uhalla täytettämä ehto. 

, 0. Cominge. 
Comminution, /. luun mufertuminen ; 

mufertaminen, vubiominen-, jauhami⸗ 
nen (lääle-aineiden). 
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Commis, sm. alhainen wirkamies, wi- 
rantoimittaja; fihtieri, aflamies, kaup- 
papaliwelija; c. au ministère, minis. 
terion fibtiert; c. expéditionnaire, toi» 
mitus-fihtieri, c. aux portes. tullifir- 
juri; c. marchand, tauppalirjuri; c. 
voyageur, mattustama fauppa-afia- 
mies. 

Commise, f. [äänitykjen tuomitjemi- 
nen menetetykfi ja tafaifin otettamakfi; 
fief tombé en c., menetetylfi tuomittu 
läänitys. 

Commisération, f. fääli, fäälimäi. 
ſyys, ſurku. 

Commissaire, m. afiamies, toimitus- 
mies, määrätty; c. des guerres, (0- 
tafomifarto; c. des vivres, muonalit: 
juri; c. d'artillerie, tyffifafuston-boi- 
taja. 

Commissariat, n. fomifariati. 
Commission, /. toimitettatwa, toimis 

tus, afia: käsky, käskykirje; afiamiehen 
toimi L. palkinto; mält-aikainen wirka 1. 
wirfamääräys; fomitea, waliofunta, 
toimituskunta; wäliailatnen oikeusto; 
faapparifiria; vaisseau en c. Paappa: 
rilaima. 

Commissionnaire, m. afiantoimitta- 
ja, afiamies; aftanhoitaja; takankanta- 
ja, läskyläinen, Päskettämä. 

ssionner, v. a. antaa tehtä 
wälfi, toimitettawalſt jkulle; määrätä 
mälteaikaifesti; antaa faapparifiria. 

Commissoire, adj. clause c., ebto, 
jonfa laiminlyöminen fumoo fofo Pons 
trabbin; pacte c., kauppa, jota purataan, 
jos ei malfua fuoriteta määräpäimvänä. 

Commissure, £ pieli (thmifen ruu- 
miisfa); c. de lèvres, fuupieli; c. des 
paupières, filmäpieli. 

Committant, £. Commettant. 
Commodat, sm. laina, jota maffetaan 

luonnosſa ja forotta. 
Commodataire, m. jofa on forotto- 

man lainan faanut. 
Commode, adj. mukava, fuonnitas, 

fuontewa, alfea, waiwaton; Hiljainen, 
werkkainen, hidas. | 

Commode, f. fomobi, pefinkaappi. 
Commodement, adv. mutawasti. 
Commodité, f. mukamuus, waiwatto⸗ 

muus, hauskuus; Gauska kalu; otollinen 
keino; mukawa tilaifjuus; helppo faanti; 
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vivre avec c., elää hupaifesti, waiwatta; 
ua carrosse est une grande c., waunut 
omat fuuri mukamuus elämäsjä; je 
vous renverrai votre livre par la 
remière c., lähetän kirjanne enfi ti 
a8fa; il a la c. de l’eau, hänellä on 
pepe weden faanti. 

mmotion, D wäkemä täristys; mü- 
emä mielenliikutus; tärähdys ruumiin 
fijälmykfisjä lankeemifesta; c. électri- 
que, eleftrillinen tärähdys. 

Commuable, adj. jota woibaan fie 
wentää. 

Commuer, v. a. toifeffi muuttaa 1. 
liemwentää vrankaistue. 

Commun, une, adj. yhteinen; ykfi- 
mielinen; yleinen; tamallinen; kehno, 
huono, Halpa. 
Commun, m. yhtyys, yhteifyys; yleis 

(8; yhteinen mäki, mäestö, rahvas; 
alweluswäti, mäki, mäen-afumus; fes- 
infertaifuus; en c., yhteijesti, yhtei» 
filä twaroilla; vivre, acheter en c., 
elää, ostaa yhteifilä mwaroilla; — c-s, 
pl. talouden nee 

Comm 6, m. yhteismaa. 
Communal, ale, adj. funnallinen, 

kunta⸗. 
Communaliste, m. tunnan jäjen. 
Communauté, /. kunta, yhteijö; feu- 

talunta; luostarilunta; ammattilunta ; 
pormaristo; yhteinen omistus-oikeus, 
yhteinen nautinto. 

Communanx, m. pl. nhteismaa, 
Commune, j. tunta, faupunginfunta, 

kyläkunta; funtalaifet; funtabuone, raa- 
tihuone; — c-s, pl., maamäestö; tb: 
teiémaa; chambre des c., alihuone, 
walittu ebuslunta Œnglannisfa. 
Communément, adv. tawallifesti. 
Communiant, ante, s. rippimieras, 

Herran ehtoollifen wieras. 
Communicable, adj. mahdollinen 

tulla [uomutetulfi 1. toifelle annetukfi: 
le bien est c.; joita on mahdollinen faa- 
ba yhdistetyikji: ces deux rivières 
sont c-s. 
Communicatif, ive, adj. bertfäfanai- 

nen, puhelias, kernas tietoja antamaan, 
nöyrä pubumaan. 

mmunication, /. ilmotus, ilmot. 
taminen, tieto, tiedon antaminen; yh⸗ 
tenus, Tesfuus, Tansfakäynti, tuttamuus; 
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lirjemaihto; lullu-yhdistys, tultuneu⸗ 
wo. 

Communier, v. a. jakaa Herran x 
toollinen. — v. m. Täydä Herran 
toollifella, ripillä. 

Communion, usfon-yhteys, feurafun- 
ta; rippi, ripinkäynti; rippiwirfi. 

Communiquer, v. a. ilmottaa, il- 
maista, antaa tiettämälfi, uskoa (lul- 
Ne antaa ofaa (istfin). — v. n. olla 
yhteydesjfä, kansjakännnisjä, tuttamwmuu- 
desſa; olla kulku⸗ — (de ge. 
avec gn) fesfustella, neuwotella. — 
Se C., v. r. ilmottaa mielenjä, waih⸗ 
taa puhetta; pitää ystämällistä tutta- 
muutta, olla alentumainen; olla keske⸗ 
nänjä kulku⸗yhteydesſä. 

Commutatif, ive, adj. waibtofaup- 
paa tarfottawa, maihtokauppa-; con- 
tract c., maihtolontrahti; justice c-e, 
auppaa ja waibtoa tarkottamat la'it. 

mmutation, /. toijelfi muuttami 
H liewennys, helpotus (rankaistuk= 
en). 
Compacité, f. tiiweys, fiinteys, wah⸗ 

wuus. 
Compact, m. fuostumus, liitto. 
Compacte, adj. tiimis, wahwa. 
Compagne, j. naislumppani, leiffifi- 

far; puolijo. : 
mpagnie, j. (eura, feuruue, 1o- 

tous, vyttö; anta. c. de Jösus, 
jefuita-feura; règle de c., yhtiölasku; 
de c., feurasja, ynnä, kansia. 

Compagnon, m. feuraaja, feuralai- 
nen, fumppani, toweri, wertainen; tie 
ſälli; (fuw.) hulimilt; petit c, mai. 
waifeni! 
Com onnage, m. Lifälli-aila; ame 

matti-lunta; fifélifunta. 
Comparable, adj. (a) jota taidetaan 

werrata; werrattawa, mertainen. (Kiel- 
tämäsjä laufeesfa käytetään auec.): il 
est c. à; il n’est c. avec. | 

Comparaison, f. mwertaus, mertailu, 
mwertoaminen; en c. de, werrattuna; 
par c., mwerraten. 

Comparaitre, v. n. faapua, tulla 
faapumille. 

mparant, nte, adj. faapunut, faa- 
puwille tullut. | 

Comparatif, ive, adj. wertailewa, 
wertaus⸗. 
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Comparativement, adv. werraten. | 
Com r, v. a. werrata, vertailla; | [ 

(à, avec) metää werroille, pitää wer⸗ 
taifena, yhtä Gywänä; (kieliop.) wer- 
tatilla, fomparerata. 
Comparoir, 1. Comparaitre. 
Comparse, /. turnaelemien ritarien 

astuminen turnauskentälle; puhumaton 
henkilö näkymällä. 

Compartiment, m. fäännöllifiin ofas- 
toihin jakaminen; fortteli, nelijarka, 
ruutu (puutarhasfa); ofasto. 

Compartir, v. a. (wanb.) fäännöl» 
lifiin ofastoibin jakaa. 

Compartiteur, m. oifeuston jäjen, 
jolla on eri laujeenja, johon muuta- 
mat jäfenet yhdistymät. 

Comparution, /. oifeuston eteen faa= 
puminen; faire acte de c. 

Compas. m. firlilä, pasfart; toms: 
pasfi; c. de route de mer, meri-fom- 
pasi; c. de variation, fompasfi, jola 
ofottaa magnetitenlan poikkeusta. 
Compassement, Compassage, m. ſir⸗ 

Häilä mittaaminen; (fuw.) warowai⸗ 
(1118, tarkkuus. 
Compasser, v. a. firlilällä mitata; 

mutkamasti jaottaa, fuonniffaasti ſowi⸗ 
tella 1. afettaa, [nonnifaasti fuunnata; 
compassé, Inonniflaasti fuunnitettu; 
(huv.) ylen tarkka, maromainen. 

Compassion, f. fääli, fäälimäifyys. 
Compassure, f. aibattu piha huoneen 

yntpärillä. 
mpaternitö, f. 1. Compérage. 

Compatibilité, /. yhteenfopimwaifuus, 
yhdenmarkaijuus. 

tible, adj. nhteenfopima, yh⸗ Competidl adj. yhteenſopiwa, yh 

Compatir, v. n. (à) fäältä, ottaa 
ofaa; ſuwaita, armotella: (avec) fopia; 
c. aux faiblesses de l'humanité. fus 
waita, armotella ihmiskunnan beil. 
foutta; il ne peut c. avec personne, 
ei hän ſowi kenenkään fansja. 

patissant, nte, adj. fäälimäinen, 
armahtamainen. 

Compatriote, m. ja f. maanmies, 
fanfalainen. 
Compeller, t. Compulser. 

. Compendiaire, m. opaston firjotta- 
ja, fuprotetun fifältö-kertomulkfen tekijä. 
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Compendieux, ouse, adj. fupistettu, 
yhyt 
Compendium (-enndioom), m. lyhyt 

oppikirja 1. opasto; fupistettu lertomns. 
mpensable, adj. jota on mabbol. 

linen korwata 1. famanmertaifella ſo⸗ 
wittaa 1. maljaa. 

Compensateur, trioe, adj. tormwaa- 
wa, ſowittawa. 

Compensation, /. forwaus, fowitus, 
wabingon palkkio; c. de dettes, melan 
fuittaus welkaa wastaan; il eut tant 
ar c., fai fenmerran korwaukſekſt; c. 
e dépens, tiitafuluntien kuittaus. 
Compenser, v. a. torivata, fomittaa, 

fuutatusten kuitata. — Se 0., v. r. tulla 
forwatuffi; ce défaut ne peut se c. 
par aucune vertu. 

Compérage, m. fummi-fumppanuus. 
Compöre, m. kummi⸗kumppani; mää 

rän pelaajan apurit; c'est mon c, 
olemme yhdesfä olleet lapfen kummina ; 
hän on ollut lapfeni kummina; minä 
olen ollut gänen lapjenja fummina; 
rusé c., fulkela weitikka; bon c., aika 
toweri. 

Compötemment, adv. oikein, füälit- 
festi, [äännöllijesti. 

Compétence, f. afianomaifuus, täy- 
fisoifeus, täyfikeipo; tuomarin, oikeus- 
ton afian-omatfuus riita-afian fuhteen; 
cela n’est pas de ma c., en ole afian- 
omainen tuomari fitnä afiasfa; cela n’est 
pas de la c. de ce tribunal; mettre 
en c. avec ga, yhtämertaifetfi afet- 
taa. 

Compétent, nte, adj. afian-omainen; 
tpfitepaarva: fobtuullinen, laillinen. 

Compöter, v. a. laillifesti tulla jkulle, 
olla jun laillinen ofa; cette affaire 
ne compète pas à ce tribunal, ei ole 
fen oikeuston Päfiteltämä. 

Compötiteur, m. Eilpailija ; toifen 
fansfa jamaa wirfaa hakewa. 

Compilateur, m. tirjailtja, jonka teos 
ou toisten firiotuffista ja mietteistä Fo- 
toonkyhätty, kokoonkyhääjä. 

Compilation, /. toisten firiotuffieta 
ja mietteistä fofoiltu teos, kyhäelmä. 

Compiler, v. a. toisten tirjotukfista 
fofoontybüté teoffenfa. | 

Complaignant, m. tantaja, (yyttäjä 
(oikeudesfa). 
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Complainte, 7. tanne, fyytös (oifeu- | tus 1. laufe, vöytä terwehdys, termei- 
desfa). — c-s, pl. moimotus, malitus- | (et, kumarrus; onnentoimotus. 
wirfi, 

v. n. (à Complaire, 
likſi 78 noudattaa ihan mieltä. — | 
Se 0o., v. r. (en, dans, à faire), mielttyä, 
ihastua jhfin. 

Complaisamment, adv. fohteliaasti, 
mieltä noudattaen. 

Complaisanoe, f. fobteliaifnus, mies 
fen-nondattaminen ; myösperäifyys, pehe 
meys; mieltymys, mielihymä; — c-s, 
pl. (raamat.) en lequel j'ai toutes 
mes c-s, johon minä mielistyin. 

Complaisant, nte, adj. fobtelias, 
mieltä noudattama, awulias; — m. file 
mäinpalmelija, liukastelija. 

Complant, m. wiinitarha, wiinimäfi. 
Complanter, v. a. wiinipuilla istut⸗ 

taa. 
Complément, m. täyte, 

(mittaust.) fomplementi. 
Complémentaire, adj. täytteelji Täh» 

tettämä 1. olema. 

täyte-ofa; 

Complet, ète, adj. täydellinen, täyfi, | 
tofonainen. 

Complet, m. tüvft luku, määrä; täy- 
fimääräifyys. 

Complètement, adv. täydellifesti. 

Complimentaire, m. fe henkilö yh⸗ 
) olla mie» | tiösjä, jonta nimesfä afiat ajetaan. 

Complimenter, v. a. toitottaa on- 
nea ; ylistää, laufua mairejanoja, fomp- 
limenterata. 

Complimenteur, m. lumartelija, mais 
rittelija. 

Compliqué, 06, adj. felama; monen- 
Tertainen, monimutkainen, moni-ofai- 
nen. 

Compliquer, v. a. tehdä monimut- 
laifetfi; felfata, fjottea. — Se 6. v. r. 
fefflautua, fotfeutua. 
. Complet, m. falabanfe, jalalittto, 
juoni. 

Comploter, v. a. miettiä jalahante 
keita, Tamwaltamista, olla jalahankkeisja. 

Componction, /. fatumus, (ydämen 
fortumus, 1. murtumus. 

Comportement, m. (wanb.) täytöe. 
Comporter, v. a. fannattaa, fietää. 

— Se c., v. r. Täyttää itfenjä, käyt» 
täidä. 

Composé, m. ojaperäinen, ojainen 
]. mont-ofainen tappale. 

Composer, v. a. monesta ojasta fo- 
foonpanna 1. yhdistää; yhdistetytnä 
olla; laatia, toimittaa 1. firjotiaa Tauno. 

Complétement, m. täydentäminen, | taiteellifia teokfia; (kirjap.) latoa; fos 
täydelliſekſi 1. 
nen 

Compléter, v. a. täydellijekfi 1. täy- 
(Uuluifekji faattaa. 

Complétif, ive, adj. täytteelfi, täy- 
bentämifelfi käytettämä. 

Complexe, adj. moni-ojainen. 
Complexion, f.rumiinrafennus;[uon: 

ne, mieli, luonto. 
Complexité, f. moni-ofaifuus. 
Complication, f. fefaannus, fatun- 

nainen yhtyminen; moni-ofaifuus; cet- 
te machine est d'une c. très difficile, 
wailea moni-ofaifuutenfa wuoffi. 

tävfilutuifefft faattami- | mitella afianhaaroja myöden; antautua; 
|le sénat et le peuple composent la 
république, fenati ja fanfa owat dr 
bistetpin& tajamalta; c. sur le cla- 
vecin, laatia mufififappale klawerilla 
foittaen; c. pour clavecin, laatia fla- 
werilla foitettamalfi; c. sa mine, ajet- 

' taa Pasmojanja olojen mukaan. — v. n. 
(avec, de) fopia, fuostua; hieroa fo» 
winto. — Se c., v.r. (de) olla fofoon- 
pantuna ofista; (kuw.) fomwittaa Päytöt- 
jenjä afianhaarain mukaan. — 

Composeur, m. (iwal.) tynäilijä. 
Composite, adj. ja m. nombre c., 

Complice, m. tansſarikkoja, rikokjeen lulu, jota woidaan jakaa tajan. 
ofallinen. 

Complicité, f. fansfaritollifuus, ofal- 
lifuus rikokſeen. 

Complies, f. pi. fe toirfi, jolla joka: 
päimäinen jumalanpalmelus fatolifisfa ; 
tirfoisfa lopetetaan. 

Compliment, m. fobteliaifuuben ofo- 

Compositeur, m. fämeltäjä, nuot 
titeoljen laatija, kompoſitöri; latoja; 
amiable c., fowittaja, [owinnonjaat- 
taja. 

Composition, f: tokoonpano; eri ofis- 
ta fofoonpantu kalu; fefotus, eos; Lir- 
jallisten 1. nuotti-teosten [uunnitus]. (o- 
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witus; fowinto; (jotam.) Heittämys, 
antamus; (firjap.) latominen. 

posoir, m. (fiviap.) latomus- 
lanta. 

m. 1. Comput; lannotu8- 
aine, fefafonta. 
Composter, v. a. lannottaa, ſonnit⸗ 

taa. 
Composteur, m. winffeli, winkleli⸗ 
a. 
Compotatour, m. ryyppykimppani. 
Compote, /. tompoti, hedelmä-fofe. 
Comprébenaibilité, f. Cäfitettäwäi. 

ſyys, ſelwyys. 
Compréhensible, adj. jota on mab- 

dollimen fäjittää, käjitettämä, felmä. 
Compréhension, f. taju, täfitystyky. 

dre, v. a. fijältää, käfittää; 
ottaa 1. panna lukuun; (kuw.) ymmär: 
tää, käfittää, tajua. 

Comprosse, /. tompresfi, patka 1. 
lääre Éaatoan äällä. 

Compressibilité, TA fe aineen omi- 
naifuus, että fe pulertamifesta fupis- 
tuu. 

Compressible, adj. jota on mahdol» 
linen pufertamalla 1. painamalla fupis- 
taa. 

Compressif, ive, adj. pujertama, fo- 
toon painama. 

Compression, f. pufertaminen, fofoon 
painaminen. 

Comprimer, v. a. pufertaa 1. painaa 
fofoon, fupistaa, pufertamalla wãhen⸗ 
tää foto; (tuw.) ſuistaa, maſentaa, fors 
taa. 

Compris, part. non c., lukematta; y 
c., fiihen luettu. 

Compromettre, v. n. fäyttää wälit⸗ 
täjä ]. Tompromiefi-tnonrari riidan rat⸗ 
laifemifekfi. — v. a. Pälmäifemiin feiftoi- 
tt 1. rettelöihin faattaa. — So C., v.r. 
ähväistä itfenjä; joutua häkmäifemiin 

leilkoihin, rettelöihin; (avec gn) an: 
tauda hälmäifemään riitaan jun kansſa. 
Compromis, «m. leskinäinen fuostu- 

mus ritta-afian Iylläämifeen fomwintosois 
fenteen, fompromisfi-oifeuteen : faire un 
c.: fompromisfi-oifeus: mettre en c., 
Infätä jominto-oikeuteen; (kuw.) waa- 
ran⸗, pulan-alainen tila. 
Compromissaire, Compromission- 
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nalro, m. lompromisfi-tuomarilfi wa- 
littu, Tompromisfari. | 

Comptabilité (p ei äänny täskä ja 
jeurr.), f. tilin-alaifuus; edeswastaus; 
tilinpito-taito; tilintefo, tili; bureau de 
c. tilintelo-mirasto. 

Comptable, adj. ja s. tilinteon-alai- 
nen,» welwmollinen; ebeswastautien-alais 
nen; tilintekijä; tilintefoon fuuluwa; 
quittance c., täyfisarwoinen fnitti; ar- 
ticle de dépense c., tiliin otettawa 
meno. 

Comptant, adj. m. argent c.,ja comp- 
tant m. puhdas 1. felmä raha, fowa 
raha. : 

Compte, m. lut lastu, fappalelutu; 
rätinki, {nettelo; etu, mwoitto; toiwe; 
fauppa; toimeentulo; tili ; fonto; tilin= 
welwolliſnus bon c., hymällä kaupalla ; 
j'ai trouvé le c. de mon argent, olen 
Iöytänyt täyden Pappalelumun rabois- 
tani; rendre un c., antaa rätinfi; ren- 
dre c. de, tehdä tili jotkin; faire bien 
son c., hymin malmoa etunja; faire 
c. sur gc., olla jnkin toimeesfa ; faire c., 
de, pitää arwosſa; avoir son c., tulla 
bywin toimeen; c. de profits et de 
pertes, woitto ja tappiofonto; avoir 
en c., hoitaa jäin tilinmelmollijuudella ; 
à c., mafjettawan fuorittamijetfi; à 
votre c., teidän tilin 1. ajatukjen mus 
taan; au bout du c., fun faiffi lus 
tuun otetaan. — Acompte, m. oſanſuori⸗ 
tus (maffusta). 

Compte-pas, m. matlanmittari. 
Compte-rendu, m. tili 1. tilintelo 

juitifen laitokjen toimista 1. rahawa⸗ 
voista. 

Compter, v. a. lukea; lukea joukkoon, 
panna [uluun; pitää tärkeänä 1. jna- 
in, pitää armosfa; armata. — v. n. 
laskea; tehdä tili; (sur, que) toimoa, 
luottaa; aikoa; olla [uettuna; (pour) olla 
pidettynä inafin.— Se c. v.r. olla pidete 
tynä jnakin, tulla fuetuffi (ikskin). 

Compteur, m. lumunlastija. 
Comptoir, m. tisfi; Fonttori, kauppa 

faftoria. | 
Comptorist, m. fonttoristi. 
Compulser, v. a. hankkia itfellenjä 

laillinen oikeus afiakirjain faamifeen; 
tarkastaa 1. kopioita afiakirjoja, kirjoja 
j. 1. €; tehdä ulosiwetoja niistä. 
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Compulsoire, m. laillinen Käsky afia: So C., v. r. (avec gn sur gc.) fuostua 
fivian ulos-antamifeen. | 
Comput, m. firffofalenterin ajanlasku; 

fomputo. 
Komputiste, m. Virlollijen kalenterin 

ekijä. 
Comtal, ale, adj. kreiwillinen. 
Comtat, m. treimilunta. 
Comte, 0880, m. ja f. kreiwi, freiwinna. 
Comté, m. kreiwikunta. 
Concassation, f. mufertaminen, rub- 

jominen. | 
Concasser, v. a. mufertaa, ruhjoa. 
Concaténation, /. yhtäjakjoijuus. 
Concave, adj. ontemwa, tomera, fo- 

pera. 

1. fopia 1. Peskustella jkun fansfa jotkin. 
Concerto, m. mudfili-tappale ortes- 

teri-[äestykjellä. 
Concession, f. fuostumus, myönny- 

tys, lupa; lahjotus; waltiolta annettu 
myönnytys ratennubfeen. 

Concessionnaire, m. mybnnytylfen, 
fabjotufien faaja. 

Concevable, adj. läfitettävä, gmmür- 
vettämä. 

Concevoir, v. a. ja n. fiittää, tulla 
raskaakſt, kohtuiſekſt; (kuw.) Läfittää, 
ymmärtää; laufua, lauſelmikſi fommi- 
tella. 

Conchoide (ch =f täsfä ja feurr.), 
Conoavit6, f. ontemuus, koweruus. f. kierrewiiwa. 

Concéder, v. a. myöntää, [uoba, fu- 
watta. 

Concélébrer, v. a. yhteifesti wiettää 
uhla. 
Concentration,f. yhdistäminen 1. fu» 

pistaminen Feskipisteefen; (fem.) we⸗ 
telien aineiden faattaminen jähmeilji. 

Concentrer, v. a. yhdistää 1. fupis- 
taa kestipisteeſen; koota yhteen paik⸗ 
laan; faattaa fupistuneefen muotoon. 
Conoentriguo, adj. (anotaan niistä, 

joilla on yhteinen keskipiste. 
Concentriquement, adv. vyhteifellä 

teekipisteellä. 
Concept (p ääntyy), m. tajuelma, 

ajatusfuiva, tdea, aate. 
Conception, f. fiitäntö; (kuw.) taju, 

füfitys; mielikumitus, kekjintö. 
Concernant, prep.. tostava; loi c. 

le commerce, fauppaa koskewa lati, 
fafi faupasta. 

Concerner, v. a. fosfea, kuulua: ce- 
la concerne votre charge. 

Concert, m. fonferti; konſerti⸗kappale; 
(luw.) yhtäläijyys, yhtäpitämäifyyt: — 
0-8, pl. laulut, märjyt. — De c., adv. 
ylfin neuwoin. 

Concertant, nte, adj. konſertisſa 
myötämatluttama. — m. lonfertifoittaja, 
elaulaja. 

Concerté, 6e, part. ja adj. jowittu, 
puhuttua; (fuw.) teeskennelty. 

oncerter, v. a (wanb.) yhdesjä 
Barjottaa mufifi-fappale — v. m. toi- 
mittaa Fonferti; teskustella, [opia; — 

Conchyle, m. purppura-fimpfufta. 
Conchyle, f. ia adj. ligne c., F. Con- 

choïde. 
Conchylioide, adj. flmpiufan-muo- 

toinen, fierufainen. 
Conchyliologie, /. tiede fimpfukoista 

ja Totelotfista. 
Conchyliologique, adj. tuuluwa tie- 

teefen fimpiutotsta. 
e Conchyte, f. fimpjulan-muotoinen 
imi. 
Concierge, m. ja f. linnanmouti, ta- 

foubenboitaja, talonkaitfija; wanginwar- 
tija; wahtimestari ; portimmartija. 

Conciergerie, f. yllämainittujen E 
e. f.) miesten toimi 1. aſumus; juiti. 
nen mankilaitos Parifisja. 

Concile, m. tirtollisfofons; tirtol⸗ 
listoloukjen päätös. 

Conoiliable, adj. jota on mabbol- 
linen fowittaa, fowinnollinen, yhteenſo⸗ 
pia. 

Conciliabule, m. laittomasti fofoon- 
tullut tirkoliskokous; falainen 1. epä- 
fuufonsalainen kokous. 

vonoiliant, nte, adj. fowittawa, ſo⸗ 
puifa. 

Conoiliateur, trioe, s. wälittäjä, fo- 
wittaja. 

Conciliation, f. fowitus, fopiminen. 
fn Conciliatoire, adj. ſowittawa, lepyt- 

wi. 
Concilier, v. a. fomittaa, lepyttää, 

fuostuttaa; (kuw.) yhteenfomwittaa, ofot- 
taa yhtäpitämäilyyttä; tuottaa, bant- 
tia; c. des lois, ojottaa lafien bbtü- 



Couc 161 Cond 

Fe Prime réa conduite lui conei-| (Concordant, nte, tawdi⸗ 
e Vestime générale, LäytökKenjä tuote | nen, ſointuwa. adj. htäri 

taa Hänel kunnioitusta. Concordat, m. ſuoſtumus 1. wäli- 
Concis, iso, adj. lyhyt ja ainerikas, | puhe tirtollis-afloista. 

fupiotunut, afiaan menemä (tirjotus- 

Concision, F. Cirjotustaman 1. puheen 
95098 ja ainerilkaus. 

Concitoyen, enne, s. fanfalainen. 
Conclave, m. paiffa, johon tarbinalit 

kotdontuwat paawinwaalia pitämiän; 
Totous paawinwaalia warten. 

Conelaviste, m. farbinalin apulai- 
nen paavinvaalin totmituffen ai- 

Coneluant, nte, adj. tobistawa, fi: 
towa, [uja: raison, preuve c-e. 

Conclure, v. a. tehdä, rafentaa, ſaada 
toimeen; päättää, tehdä johtopäätös; to- 
distaa; c. une paix, tehdä rauha; c 
un mariage, perustaa awioliitto; c. 
un marché, jaada toimeen tauppa; 
cela ne conclut rien, ei fe todista 
mitään; de là il conclut que, fiitä 
wweti feu päätelmän, päätti. — v. n. tulla 
päätökleen; (à) tehdä loppmmäitös; 
tuomita (tin); le procureur a con- 
clu à la mort, fantaja on lopulfi 
wäittänyt fuoleman-ranfaistusta; le ju- 
ge conclue à l’amende, tuomari to» 
mitfi fakotettamatfi. 

Conclusif, ive, adj. johtopäätelmää 
fijältämä ; johduttatvainen. 

Conelusion, /. teleminen, päättämis 
neu, oppu; päätelmä, johtopäätös. — Himo 
e-8, on p! oppumäite oikeustosja. — Con- 
elnsion, adv. lyhykäijesti, lopullifesti. 

Conooction, f. vuoan fulatus. 
Concombre, m. gurkka. 
Conoomitenve, J. yhdesfä oleminen, 

ynnä oleminen. — Per 0., adv. (teol.) 

tt at) von, Concomi n y 
ohesja fenvraamwa; —8 myötämvailut- 
tava. 

Conoordanoe, f. Htäpitämäijy 
(erittäinkin —ã— 
pipliallinen Tonfordanfi-tirja: fana 
jittyminen toiflinja Fieli-opillisten jään- 
töj Sen mutaan. 

Concordant, m. fämel tenorin ja 
dosfon mältllä, barytoni. 

C. | väinen; ja 

onoorde, f. fopu, [opuifuus, luofia 
Concorder, v. m. (aveo) fopia, olla 

ſowinnosſa; fopia yhteen, pitää yhtä; 
faire c., faattaa fowtutoon, jointuun. 

Concourir, v. n. yötyä, juosta 1h- 
teen; fofoontua; ee olla arwullinen, 
auttaa, —— r) filpailla. 

Concourme, f —E (kaswi). 
Concours, m. toibontulo, fofous, bb 

tymys; apu, myötäiaiklutue; kilpailu; 
mettre au c., haettatvakfi jnlistaa. 

Concréfier, v. a. tiiwiikſi, wahwakfi, 
tulemalfi tehdä; juoffuttaa maitoa). 

0., v. v, Vändä tiimiilfi j. n. 
juosta [maidosta]. 

Concret, öte, adj. foufreti, aistipes 
eräinen; ;(lastuop) nombre 

c. lut. joka on laatuja puolesta mää- 
rätty; fem. -) jähmeäsfä muodosta olema, 

anorotion, Concrétation, f. paltaans 
nus; (1ääl.) yhteenkaswaminen ; (fem.) 
tiimistyminen, juokſutus. 

Concubinage, m. amwioton yhdesſuͤ 
eläminen ; falamaimotfuus. 

Concubinaire, m. jola elää awiotto- 
maria yhdistykjesjä, ſalawaimoiſuu⸗ 
desja 

Concabine,f. jalamaimo, jalkawaimo. 
Conoupiscence, f. bimo, lihallinen 

Cononpiscible, adj. appttit, c., himo, 
waltimus. 

Concurremment, adv. yhteijesti, yh⸗ 
desfä, yhtäköyttä; tilpailen, tilpaa; 4h- 
desiä hakien; yhtäkäijellä bella. 

Concurrence, f. tilpailu, tihvotus; 
(latit.) yhtäläinen oikens; yhtä-aikai- 
juus, famalla aikaa tapahtumisen; 
jusqu'à c. de, aina fiihen määrään, 
ju mmaan jaalla. 

Concurrent, nte, s. filpailija, Fil 
vottelija ; tansfahakija. 

Concussion, f. laiton Hsfontinen (we- 
rontantaian) 

noussionnaire, m. wirkamies, joka 
laittomasti kiskoo. 

Condamnable (mn = 1), adj. tuo, 
mittama, hyljättämä, rantaistama. 

11 
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Condamnation (mn = n), f. tuomio, | tuinen, kaltainen, josfalin tilasfa olewa ; 
—— tuomio, ranfaistus-tuomio; | bien c., — tilasfa olema; (tuw.) 

ays, tirons; 0-8, pi. ſatko, oifeuden- 
lungit, ja muut ſemmoiſet rankaistuk⸗ 

ywin kestitty, humalasfa olewa. 
Conditionnel elle, adj. ehdon⸗alai- 

jet, joihin jfu on tuomittu; passer c., ten, € bolfinen. 
tyytyä päätökjeen; (kuw.) myöntää mää Conditionnellement, adv. ehdon=alai» 
räsfä olemifenfa; subir sa c., Lärfiä | festi, ehdollijesti. 
tuomittu vankaistus. 

damner (mn ==), v. a. (à) tuo- 
mita De jalkoon, ranfatstuf{een ; 
An yljätä, kirota; (kuw.) fulkea 
aulaijemattomalfi, naulata 1. muurata 
Kiinni. — Se 0., v. r. (à) tuomita itfenjä, 
anna welwolliſundekſenſa; myöntää tt 
enjä mwikapääkji. 

n ondö, m. (wanb.) tahden . Condate, Condé, m. (wanh.) taf 
joen yhtyn ailla. 

Condensabilité, f. fe aineiden ominai⸗ 
fuus, että ne pujertamalla fupistumat 
ja tiimistymät. 

Condensable, adj. jota on mahdol» 
linen tiimistyttää, pufertamalla fupis- 
taa 

Condensateur, m. fone, jolla tiimis- 
tetään ; höyryn, ilman tiimistäjä, fon- 
denſatori. 

ndensation, /. tiiwiſtäminen, ſu⸗ 
pistaminen. 

Condenser, v. a. tiimistää, (upistaa. 
Condescendance, /. alentumaifuus ; 

myösperäifyys, myöntymäifhyys, nou 
teliaifuus. 

Condescendant, nte, adj. alentumais 
nen; myöntymäinen, noutellas. 

Condescendre, v. n. (à) myöntyä, 
fuostua, mukautua jlnn tahtoon; (u- 
maita, kärfiä, armotella. 

Condiotion, /. warastetun, piilote- 
tun talaifin waatiminen. 

ndigne, adj. tüpbentefewä, täyt 
tämä, täyteen was taawa. 

Condignement, m. täydentekemäijesti. 
Condignité, /. täydentekemäifyys. 
Condiment, m. höyste, mauste; höyss 

täminen, maustaminen. 
Condisoiple, m. tansja-oppilas, Fou- 

Infumppant. 
Condit, m. fokeriin keitetyt aineet. 
Condition, f. tila, olo, afema ; laatu 

Taatuifuus ; fukuperä, (nku; jäät elin⸗ 
teino; mwirka; ehto, wälipube. — Sous 
6, À ©. ge konj. fillä ehdolla. 

Conditionné, de, part. ja adj. laa⸗ 

Conditionner, v. a. panna 1. afet» 
| taa kuntoon. 

Condoléance, f. furun [ääliminen, {ns 
tuu furlutteleminen ; lettre de c., fur 
tluttelulirje. 

Condor, m. tonbori, eräs Amerikan 
petolintu. 

Se Condouloir, v.r. (wank.) (urintella. 
Conducteur, trioe, s. opas, opastes 

fija, johtaja; tarkastelija; fonbuftbüri 
ava Pat lämpömän 1. fjähön 
ohtaja; konduktori (fähköfoneesfa); e. 
de la foudre, uffofen-jobtaja. 

Conduction, f. twouraus, wouva, 
arentt. 

Conduire, v. a. opastaa, johdattaa, 
ohjata, neuwoa, opettaa; taluttaa, job 
taa; johtaa, käyttää (työ, tointi), ajaa, 
johtaa (waunut, RE wetää kuor⸗ 
masſa; ajaa (karja); toimittaa (firjal- 
linen teos). — Se c., v. r. omasja mal» 
lasſanſa olla; käyttää itfenfä; toinen 
toistanfa johdattaa. 

Conduit, m. torwi, fuoru; (läät.) 
fuoni, putki. 

Conduite, f. opastus, johdattaminen, 
ohjaaminen, taluttaminen ; käyttäminen, 
johdanto; hallitus; käytös. 
Condy 6, m. luun heppi nimelliitok- 

[en paifalla. 
Condylome, m. libanfaltainen tas 

twalainen Euppatantijedja. 
ne, m. keila, noppo; fokeritopan 

taawa; malaus-astia; py (kuufen ja 
männyn). 
Confabulateur, m. (manh.) puhelump- 

p ani. 
Confabulation, f. (wanb.) yötämällis 

uen palina. 
Confabuler, v. n. (wanh) pakinoita, 

sert nus fanella ystämällijeeti teste 
nüniü. 

Confection, f. walmistaminen, teet- 
täminen; valentominen; walmistumi- 
nen, päättyminen; ylöspaneminen, tele- 
minen, laatiminen; fofe. 
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, v. a. Walmistaa, teet- 
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Confidentiel, elle, adj. ystämällijesti 
tää, tehdä; malmiikji tehdä, lopettaa. | ja luottamulſella ilmotettu 1. puhuttu. 

édéral, ale, adj. liitoilinen, liit- 
Confédératif, ive, adj. 1. Confédéral. 
Confédération, f. liittokunta; wal- | 

tioliitto. 
Confédéré, 66, adj. liittolainen, liit: | sg 

toon funiurva. 
se Confédérer, v. r. ruweta liittoon, 

liittolaifilkki ruweta, liittäytyä. 
Co ce. f. wertaileminen; kokous, 

neuwottelemiuen, keskustelu; keskustelut 
ja neuwottelemifet kokoukſesſa; hengel- 
linen puhe faarnatuolista; tolous pus 
heenpidon baxjotnffia warten. 

Conférencier, m. puheenjohtaja pu- 
kää Ay harjotukfia warten fofoontu- 
neesta jeurasfa. 

Conférer, v. a. werrata; antaa, ja- 
faa, fuoda, lahjottaa; c. les ordres 
sacrés, papilfi mihliä. — v. mn. leskus⸗ 
tella, uenmwotella. 

Confosse, f. rippi; aller à c., täydä 
ripillä. 

Confesser, v. a. tunnustaa, myön- 
tää, omistaa; käydä ripillä, tunnustaa 
fynnit papille; ripittää. — Se o., v. r. 
tunnustaa fyutinjä. 

Confesseur, m. ripittäjä, rippi-ijä. 
Confession, f. tunnustus; rippi; c. 

de foi, nsfontunnnetus. 
Confessionnal, m. rippitnoli. 
Confessionniste, m. Augsburgin us- 

Pontunnustukfen tunnustaja. 
Confiance, f. luottamus, uskallus; 

awomieliſyys; robleus, uskaliaijuus; 
ey$; avoir c. en gn, luottaa jku⸗ 
; prendre c. en qn, rutveta jtuhun 

ottamaan; homme de c., luottamus, 
mies; place de c., lnottamuswirka. 
Co t, nte, adj. [nottamwa, fuot- 

toija ; Bertlti-ueloineu; keimeä. 
demment, adv. luottamutkjella, 

labbenfesten. 
Confidence, /. falatfuuden uskomis 

nen; mölominen, luottamus; falainen 
(nostumus, jonka kautta hengellijen wi. 
ran antaja faa tulot fiitä omakjenja. 

ent, nte, s. uslottu, tuttaa. 
Confidentiaire, m. jota on faanut 

ellijen wiran falaifen kaupan lautta, 
L Confidence. 

Confidentiellemeut, adv. yötämälli- 
festi ja luottamukjella. 

Confier, v. a. uskoa jkulle, Inotta- 
muljella antaa; (& gm) luottamutjella 
toifen wattisoloon fanoa 1. ilmottaa. — 

0., €. 7. (on, dans) luottaa, panna 
fuottamultienfa jkuhun; luottamutkjella 
toinen toijellenja ilmottaa. 

Configuration, f. lappaleen uffomuo- 
to, nllomuodostuminen, rajapiirto; tüh⸗ 
tien keskindinen ajema. 

Configurer, v. a. muodostaa. 
Confimer, v. n. (à, avec) rajoilla yh⸗ 

teenjattua, olla rajanaapurina. — v.a. 
palenuttaa, lähettää pakolaifunteen, pas 
fottaa oleskelemaan määrätysjä paikasja. 
— Se C., v. r. Pyfyä fuljettuna, evil. 
länfä, itfekfenjä. 

Confins, m. pl. rajat. 
Confire, v. a. folertin keittää, Billota ; 

uolata, panna etiffaan j. n. e., paitota; 
uits confits sur Varbre, puusfa täys 

bellifesti tuleentuneet Hedelmät; un 
homme confit, hawinnyt mies. 
Co tif, ive, adj. wahwistawa. 
Confirmation, f. wabiwistus, oikeakfi 

todistaminen; fasteenliiton wahmistue, 
ylft katoliſen Pirkon feitjemästä fafra- 
mentistä. 

Confirmer, v. a. wahwistaa, oikeakfi 
todistaa, mwahroistaa fasteenliitto; (kuw.) 
antaa korwapuusti. — Se 0. v. r. to- 
teentua. 

Confiscable, adj. tafatvariton alais 
nen, tafawarifolle altis; jota faattaa 
kruunun omalfi ottaa. 

Confisoant, nte, adj. tuomittu otet- 
tawalſt frutinun omaffi. 

afiscation, f. omaijuuden ottami- 
neu frunnun omalfi; fruunulle otettu 
omaifuus. 

Confiseur, euse, s. fokerileipuri. 
Co uer, v. a. fruunun omaffi 1. 

takaari oon ri un homme con- 
squé, potilas, häminnyt mies. 
Gonät, ite, part. &. Confire. 

téor, m. futolinen fynnintuns 
nustus. 

Confiture, f. fonfebti, (okerileimolfet, 
sleitoljet. 
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— turier, ière, s. foferifeipoja, kon⸗ 
ori. 
Co tion, f. fuuri, yleinen tu- 

lipalo; (tuw.) fuuri fumons 1. mul. 
fistus, yleinen lemottommus mieltejä. 

Conflit, m. (wanh.) yhteentöimäys, 
ottelu; viita, vistiriitaijuus. 
—— m. paikka, misſu faffi jokea 

yhtyy 
Confinent, nte, adj. yhteenjuoljema 

[wefistöistä). 
Confluer, v. n. juosta 1. wirrata yh⸗ 

teen [mefistöistä]. 
Confondre, v. a. felottaa, bämmen- 

tää; bairauttaa, ällistyttää, [anttaa hä⸗ 
mille, hämehtymään; majentaa (ylpeys); 
tyhjäkji tehdä (yritys), —Se 0. v. r. 
äiistyä, tulla hämille, bümebtyü. 

Conformatiste, f. Conformiste. 
Conformation, f. muoto, muobos: 

tus, ralennu8; la c. de notre corps, 
ruumiimme valennus; vice de c., ruus 
miin wirhe; maladie de c., tauti, jofa 
a wirheellijestä ruumiinrakennuk⸗ 
esta. 
Conforme, adj. (à) yhdenmuotoi- 

nen, jamanmuotoinen; yhtäpitämä, yh⸗ 
benfaltainen; pour copie c., fopian 
yhtäpitämäilyyden pääkirjotujen Pansfa 
todistaa. 

Conformé, 6e, adj. ja part. muo- 
bostunut, laadittu, luotu; bien, mal c., 
faunis, kaunismuotoinen, epämuotoinen. 

Conformément, adv.yhtäpitämäifesti, 
mutkaan. 

Conformer, v. a. (à) yhbenmuotois 
fefft tehdä; fowitella, fomwittaa, ajettaa 
infin mutkaan. — Se c., v. r. (à) mutau⸗ 
tua, fomwistua (jhukin). 

Conformiste, m. ja /. Englannin wal- 
tiokirkon jäjen. 

Conformité, f. yhdenmuotoiſuus, yh- 
täpitämäifyys; en c. de, mukaan, mu- 
kaiſesti. 

Confort, m. (wanh.) apn, lohdutus; 
mukamuus. 

Confortant, nte, Confortatif, ive, 
ad. wahwistawa. — m. mahmistama 

e. 
Confortation, f. (laut.) wahwista⸗ 

minen, woimistuttaminen. 
Conforter, v. a. wahwistaa, woi⸗ 

mistuttaa; rohkaista, lohduttaa. 
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Contraternité, /. metjoya, wo 
yys. y 
Confrère, m. tansfaweli. 
Confrérie, f. hengellinen weljeskunta. 
Confricatien, /. mufertaminen, jau- 

baminen. 
Confrontation, /. tobistajien ja ſyyl⸗ 

fisten yhdesfä faapumilke tuominen ja 
Inuluételeminen; (furo.) Eirjotusten wer- 
taileminen. 

Confronter, v. a. yhdesjä ſaapuwille 
tuottaa ja kuulustaa todistajat ja ſyy⸗ 
ai i. (ſtuw.) merrata kirjotukjet esko 
nän 

Confus, use, adj. fekanainen; fekamwa, 
epäjelmä, hämärä, epätietoinen; hämikle 
tullut, Fämmästynyt, ällistynyt." 

Confasement, adv. felamastt, j. n .e. 
Confusion, f. epäjärjestys, häiriö, fe» 

faforto, ſekamylly; hämmennys, äistyö, 
häme; paljous, yö aittifuus. — En c., 
adv. epäjärjestyljes &, Gujan bajan. 

Confutation, f. wmäärälft näyttänti. 
nen, lumoaminen. 

Confuter, v. a. määrälfi näyttää 1. 
todistaa, fmmota. 

Congé, m. lupa määrätyt ajalfi (tb 
teä pois; pääjölupa; wirkawapaus; 
koululupa; wirfa-ero, palvelu 6-evro; jää 
hymäifet; erokiisky hyyryläifele; eros 
pasfi, meripasfi; tawarapasfitué; c. faute 
de plaider, fanteesta wapauttaminen 
fyyttäjän poista olemifen tähden. 

Congéable, adj. domaine c., epäntää. 
rdiſekſt ajatft wourattu tila. | 

Congédier, v.a. päästää 1. erottaa wi- 
vasta, antaa wirka-ero. 

Congélable, adj. joka woi jäätyt. 
Congélation, f. jäätyminen, Hyyty- 

minen; tippukimenamuodostue; — 0-8, 
pl. tippukimen muotoijet koriétukſet 

"n iongele pe jäädyttää, hyydyttää 0 er, v. a. ⸗ 

juoffuttaa. e 6, e r. jäätyä, Hyy- 
tyä; juosta. 

Congémination, /. tahdenkertainen 1. 
yhtä Daawaa tapahtuma muodostumi. 
nen 

Congénère, adj. fauraan fuluuu fuu- 
[uma [lasmeista, eläimistä]; yhbental- 
tainen. 

ale, adj. ſyn- Congéaital, Congénial, 
typeräinen, fynnynnäinen, fyntynrä». 



Cong 165 Conn 

Oengestien, /. rtulleumus,!  Conique, adj. kartion muotoinen, leon 
(nesteenulun k 8fa). muotoinen, fonillinen, 

obation, 7. {it ifien tobistnt. v o njeotural, ale, adj. arweluihin pes 

1, Conglodö, 66, adj. [nupunut, turpo- " Ganostaraloment, adv. armaamalla, 
arivaten. 

""Coaglemeratien, J. paltaaunns, ta-| Conjocture, f. arwio, armwaelu, [uulo. 
Conjecturer, v. a. arwata, arwella, 

omérer, v. a. talertaa, r ryhmis" luulla. 
tää. — So €. v. r. paltaantua, takertua. |  Conjectureur, m. armaaja, armwioit= 

Conglutinant, nte, adj. lihahaamwoja taja. 
Tokoonmwetäwä ja parantaiva. njoindre, v. a. yhdistää, liittää 

Conglutinatif, ive, adj. tahmealfi, yen 
fimaifelfi tekemä; parantaa. Conjoints, m. pl. awiofumppanit. 

Conglatination, J. téteytominen, ta: |  Conjointement, adv. yhteijesti. 
tertuminen; tabmeus, liimaifuus. Conjonetif, ive, adj. yhdistämä, yh⸗ 

Conglutiner, v. a. liimwaifekfi 1. tape | distys-. 
meaffi tehdä, tahmiella, OT istut | Conjonctif, m. (fieliop.) fonjunftimi. 
taa; wetää fofoon, parantaa (haavat). Conjonotion, /. yhdistys, yhteys, yh⸗ 

Congratulation, f. onnentoimotus. | teenliittäminen; (fieliop.) foujunitiont, 
deſana; tahden tähden yhteentulo. Congratuler, v. a. toimottaa onnea. fi , 

Congre, m. merisanferias. 1, Conjonotive, f. (anat.) filmän mal 

jestunnan jäjen. , m. bengellifen mel. Conjoncture, f. afianhaarain yhdis- 
Con 1 finen 1. tyminen; afiain tila; ajankohdat, ajan- 

grögation, f. hengellinen 1. maal" fubteet, tilaifuus. liftoſeura, jonka jäjenet elämät yhdestä Se Conjouir, v. r. (1wanb.) (aves 

meiset ver Ares qn) yhdesjä ilota itun kansja. inali Ys 
Teinten hengellisten lofous RNomasfa. — —— f. (wanh.) onnen⸗ 

ugable, adj. (fieliop.) jota on Congree, m. longresfi; maltiomied- : 
ten totons rauhan . muiben mälipus malien Tonjugerata 

ben rafentam let; lainlaatima tone jien 5 Amerikasfa. 4 njagaison, /. fonjugationi, füy- 

Congrier, m. Talasaita, katiska. ale, ad). amiollinen. 

Congru, ue, adj. fopiwa, jomelias, ojaa. adv. awiollifesti. 
mukainen ; oilea, féännünmulatnen quel. uguer, v. a. fonjugerata, käyt» 

le) porin mene | lt en ma n *!  Conjuratonr, m. falaliiton, fapina- 
pidokfi; (tuw.) pieni, riittämätön palkka. liiton calentain. p 

ire, m. apupappi, jota pal-|  Conjuration, f. falaliitto, fapinaliitto; 
fataan portion congrue” ii (1. € 8.). | aameiden nostaminen ]. manaus ;harras 

ent, nte, adj. yhteelinen ; PEN rufoustus. 
féamndllinen, oikea, aflanmntainen. onjuré, 6e, s. fapinaliittolainen, ſa⸗ 

Congruite, f. 9 yhteellilyys; fopimais (atiittolainen, 
fams; (teol.) jumalallifen armon yh⸗ Conjurer, v. a. bartaasti pyytää; 
teenfopimwaifuus inhimillijen wapauben | nostaa, manata aameita, haltioita ; (oih- 
tansja timifilla farlottaa 1. ajettaa, loihtimi⸗ 
Con; ent, adv. fäännöllifesti, où: | filla lannistaa; (tu. torjua, estää. 

kein, ajianmulaifesti. — v. m. (contre) falaliittoon, fapinaliite 
Conifère, adj. ja f. täpyjä ktaswawa. |toon yhtyä. 

obe, m. lartionmuotoinen täh-| Connalssable, adj. helposti tunnet 
tilartta. tama ]. tunnisteltama. 
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Connaissance, /. taju, huomio ; tuns 
teminen, tieto, oppi; tunto, tuttamuus ; 
tuunettu, tuttu henkilö; huomans, tun⸗ 
nus, näkymiin faaminen (merellä); être 
en âge de c., olla fiinä ifästä, että 
wot toimia tajulla, huomiolkla; agir en 
c. de cause, toimia tuntien aflanbaa- 
rat; c. d’une affaire, tieto afiasta; perdre 
c., mennä tainnulfiin; faire c. avec qn, 
tulla tutuffi, tulla tuntemaan; avoir c. 
de terre, faaba maa näfywiin, maatun- 
nus.— 0-8, pl. metfäriistan jäljet. 

Connaissement, m. vabtifiria, kon⸗ 
nosfementi. 

Connaisseur, euse, s. afiantuntija. 
Connaître, v. a. tuntea, erottaa, tnn- 

nistaa; olla tuttu; tietää, oppia tun- 
temaan. — v. n. tutkia (tuomarina). — | En 
S6 ©. v. r. tuutea itfenjä; olla tun- 
nollanja, täydellä mielellä ; (on, à) ym⸗ 
märtää, olla tuntija; tulla tunnetuffi. 

Conné, 6e, adj. yhteenkaswanut. 
Connecter, v. a. joittaa toinen tois 

feenfa. — v. n. järjellijesjä yhydistykjesfä 
olla. — Se C., v. r. yhdistyä toifiinja. 

Connétable, m. (wanb.) ransfalai- 
nen ylin fota-päällikkö, fotamarsti. 

Connétablie, f. mareli-oileusto. 
Connexe, adj. yhdistetty, yhdistynyt, 

yhteydesjä olema. 
Connexion, f. järjellinen yhdistys, fo: 

tonaijuns. té : fo 
nnexitö, f. yhteys, yhdistys. 

Connil, £. KN 
Connillière, /. (wanb.) fantinin ly⸗ 

my; (kuw.) werufe. 
Connivence, f. welttous, pebmevs, 

laimeus ; falaijesti oleminen ykkin 
nenwoin. 

Connivent, nte, adj. taitvutettu, tai- 
punut, taipuma toinen toistanfa fobben. 

Conniver, v. m. (avec, a) fufoilla, 
hempeillä ; jalaijesti olla ylin neuvoin. 

Connoissable, £. Connaissable. 
Conoidal, ale, adj. fonoibinen, fo- 

noidin muotoinen. 
Conoïde, m. Ponin muotoinen kuvio 

pyöreällä huipulla. 
. Conguassation, f. puuroffi, fofeeffi 
jauhaminen. 
Conque, f. näkinkentä, koteloinen, fimp- 

ſukta; ſimpſukan kuori; torwanfofo ; tri- 
tonintorivi. 
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N Conquérant, nte, adj. ja s. wallot- 
aja. 
Conquérir, v. a. wallottaa. 

, Conquêt, m. amtolittosfa Poottu omai» 
uus. 
Conquête, /. wallotus. 
Consacrant, adj. m. ja s. pitepaa 

mihlimä. 
nsacrer, v. a. pyhentää, mihkiä; 

(a) pyhittää, uhrata, määrätä; wah⸗ 
mistaa. — Se ©. v. r. (a ge.) pyhit- 
tää itfenjä, antautua, ruweta jbfin. 

Consangnin, ine (u ei äänny), adj. ja 
s. hetmolainen, jululainen (ifänpuolelta). 

Cons tö (u ei äänny), f. Gets 
molaifuus ifän puolelta. 

Conscience, jf. tunto, omatunto. — 
0., adv. omantunnon puolesta. 

Consciencieusement, adv. tunuole 
fifesti. 
.Consciencieux, euse, adj. tunnol- 
inen. 
Couscription, f.fotapalmelulfeen wel⸗ 

Wwollisten wuotuinen tarkastus; fota- 
mäen-otto. 

Conscrit, adj. m. fotamäleen mää- 
rätty. 

Consöcrateur, €. Consécrant. 
Consécration, /. wihliminen, pybit- 

täminen; leimän ja mitnin pyhittämi- 
nen Herran ehtoollijesfa; paroles de 
la c., fanat, joilla pyhä ehtoollinen afe- 
tetaan. 

Consection, f. palottaminen, paloille 
paneminen. 

Conséoutif, ive, adj. johtuma, (eur 
raawa, feuraué-. 

Conséoution, f. tuun fiertosaifa. 
Consöoutivement, adv. feuraamatjese 

ti, johtumaifesti. 

Conseil, m. neuwo, nenwottelemi. 
nen; keino; päätös; neuwon⸗antaja, neu- 
mwoja ; neuwoskunta, nenwosto, neuwos- 
kokons, kollegio; neuwosſali, neuwos- 
none; neumoslunnan istunto; c. ja- 
iciaire, apulainen ritta-aflan ajami- 

fesfa; c. d'état, mwaltioneumosto; c. 
privé, hallitus-nemmosto; c. de cabi- 
net, Cabinetisneumwosto; aller au c., 
mennä nemvoston istuntoon. 

Conseiller, v. a. (gn, ge. à gn) te- 
hottaa, neuwoa. 
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Conseiller, Oro, s. neumoja, neumon⸗ 
antaja; neuwos; neuwokſen puolijo. 

Consentant, nte, adj. juostua, 
myöntämä. 

Consentement, 1. ſuoſtumus, ſuos- 
tunta. 

Consentir, v. n. (à) (nostua, myön 
tyä; (laiw.) foutistua, notkistua, myön- 
tyä. — v. a. (go) myöntää, myödittää. 

uemment, adv. johdonmulais 
festi, johtumaifesti; c. à, vyötämukais 
Test, mutkaan. Pr | 

nséquence, f. feuraus, jobtaus, 
johdonmulkaijuus; tärkeys, CC Pei 
mahtamuus; de c., tärkeä, armollinen, 

tawa. — En c. de, adv. mutaan, 
feuraten. 

Conséquent, m. jobtaus, johtopää- 
188, jällilauje. — Par 0., konj. fits, 
fentähden, niinmuoboin. 

Conséquent, nte, adj. (à) johdon: 
mukainen, johdon-vikea, perustus-aattei⸗ 
den mukainen: ötre c. & sa conduite. 

Conservateur, trice, s. fannattaia, 
Päilyttäjä, woimasſa pitäjä, [uojelija; 
montaiben mirkamiesten nimitys. 

Conservateur, trice, adj. tannatta- 
wa, fäilyttämä, woimasfa pitämä, yl 
läpitävä, fnojelewa. 

Conservation, f. fuojeleminen, ſai⸗ 
äminen, woimasja pitäminen, yllä- 

pitäminen. 
Comsorvatoire, adj. I. Conserva- 

, Ga). 
Conservatoire, m. mufili-oppilaitos ; 

turwattomien nuorien naifien holhous⸗ 
pailla; taivemujeo; c. des arts et mé- 
tiers, teollijuus-oppilaitos Parifisfa. 

Conserve, /. fäilytettämilfi malmis- 
tetut kaswit; matlawartio-laima, fon 
moi-laima; mefifäiliö fanawia warten; 
— €-8, pl. fonfermit, eräs filmälafien 
laji. 

Conserver, v. a. fäilyttää, fuojella, 
warjella ; tallella pitää, pitää luonan- 
fa; fannattaa, ylläpitää. — Se e., v.r. 
pyfyä, fäilyä (pahenematta) ; Hoitaa 1. pi- 
tää huolta termenydestänjä. 

Considenooe, j. falo, rnuppu, pohja: 

Considérable, adj. melfeü, melfois 
nen, cuujas; arwokas, mahtawa. 

Considérant, «. johdatus, fijältäivä 
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lain 1. päätötjen fyytja peruoteet; tuo- 
mionperuste. 

= Considöration, f. miettiminen, tut- 
fiminen, aprifoiminen; tarkastus; f1y, 
peruste; kunnioitus, arwon-anto ; myöss 
peräifyys, kawahtawaiſuns, arostelemis 
nen, fuloileminen, arostelu; arwo, 
funnia; je Vai fait à votre c., olen 
tehnyt fitä teidän tähden, teitä tartot- 
taen; en c. de, filmällä pitäen, lukunn 
ottaen; tähden; diverses c-s P'y ont 
orté, faifenfaifet arostelemijet owat 
aattaneet häntä fiihen; une chose de 
peu de c., wähä-armoinen afia. 

Considéré, 6e, adj. ja part. mie- 
titty, apriloittu; tout bien c. fun 
faiffi tyystin mietitään, lukuun otes 
taan. 

Considérément, adv. apriloiten, ar⸗ 
mwelemaifesti. 

Considörer, v. a. miettiä, tutkia, aps 
rifoita; tarkastaa, ottaa lukuun; fun- 
nioittaa, pitää kunniasfa. 

Consignataire, m. falteen-ottaja, 
Iuottamus-mies, jonka talteen vahoja 1. 
muuta uskotaan, kunnes afiasfa on tuos 
mittu; fe jonfa [no fauppatatwara on 
myytämäkji lähetetty. 

onsignation, f. rahojen 1. muun 
tatoaran uskotun miehen talteen pane. 
minen; talteen pantu tamwara; tama, 
rain lähettäminen myytämätji. — c-s, 
pl. caisse des c-s, talletuspantfti. 

Consigne, f. täsky 1. ilmotus posti- 
miehelle 1. muulle määrättyä paikkaa 
mwartioitfemalle; koti-aresti; fotamiehilke 
annettua käsky olla maroilla afeifin tart- 
tumaan; porttikirjuri linnasfa. 

Consigner, v. a. panna talteen, tal: 
litettamalji; lähettää tamaroita myytä- 
wikſi; Lirjottaa fuettelo myytämvili lä⸗ 
hetetyistä tamaroista ; antaa käskyt pos- 
timiehelle; (ga) panna foti-aresttin; c. 
gn à sa porte, fisltää jlulta fijään. 
(e ulosmeno; c. des troupes, füs- 
& jotamiehet olemaan waroillanfa afei- 

fin tarttnmaan; c. en papier, kirjot⸗ 
taa muistettawaffi; c. gc. en procès- 
verbal, pöntälirjaan tiriottaa. 

Consimi similitude, 7. famaunäköijyys, 
famantaltaifuus. 

nsistance, /. jäbmens, wanffuus, 
tiiweys, tukemuus, lujuns, wahwuns, 
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wafnne, pylymäiyys; (tuw.) mwaknus, 
arimo, luottamus. 

Consistant, nte, adj. (en, dans) toot: 
tu, fofoonpantn (eri ofista), josja on 
ofina, oat une terre c-e en bois, 
en prés etc.; pyjyimä, testämä. 

Consister, v. m. (en, dans, à) olla 
jsklin luonteesta, ominaifuubesta ; la 
vertu consiste dans un juste eu; 
tout consiste à savoir; la différence 
consiste en ce que ...; olla jétfin oſis- 
ta fofoonpantu; cette maison consis- 
te en tant de chambres, fiinä talos- 
fa on fenmerran huoneita. 

nsistoire, m. tonfistori. 
Consistorial, ale, adj. tonfistorin-; 

fonfistoriin tuuluma. 
onsolable, adj. lohdutettawakſi mah. 

dollinen, lohdutusta mwastaan-ottama. 
180 nte, adj. lohduttaa, 

lohdullinen. 
Consolateur, trice, lohduttaja. 
Consolatif, ive, adj. €. Consolant. 
Consolation, f. lohdutus; tyydyttä- 

minen, raubottaminen ; fortvaus, lie: 
witys. 

Consolatoire, adj. (wanh.) lohdulli- 
nen. 

Console, f. (raf.) niskakimi; pieni 
koreiltu [einään ; peilipöytä. 

Consoler, v. a. [ohduttaa. 
Consolidant, nte, adj. ja s. parane 

tawa; parantama aine. 
Consolidation, f. baawan paranta» 

minen 1. parannus; mwahiwistus, wa⸗ 
lauttaminen ; omistus-oikeuden, waltio- 
welan wafauttaminen. 

Consolider, v. a. parantaa (haa- 
Woja); mahvistaa, malauttaa: c. une 
dette, wakauttaa twella, määrätä mwarat 
[en tuolettamifeen; c. Pusufruit à la 
propriété, yhdistää omistns. ja nau- tinto-oilene. . 
Consommatour, m. päättäjä, täydel- 

liſekfi, walmiikfi ſaattaja 1. tekijä; naut- 
tija, fuinttaja. 

'Ohnsommation, f. päättäminen, täy- 
delliſekſi 1. loppuun ſaattaminen; tuo 
luttaminen, nauttiminen. 
einen n —— — mätiltemi. 

adj. t nen, täs 
fiteloinen, täyfi-oppirat. v 

Consotamer, v. a. päättää, topettaa, 
täydellifekfi faattaa; kuluttaa, nanttia. 

Consomptif, ive, adj. (yömyttäwä, 
leillaama. — m. fyöwytin, [yöpä aine. 

Consomption, f. fyöwytys, leikkaa- 
minen; fulutus, Len) hiwellystauti. 

Consonnances, f. fointu, yhdisfointu, 
fopujointu. . 

Consonnant, nte, adj. yhdisjointu- 
Wa, fointuma. 

Consonne, adj. yhdisjointuma. — 
f. fevate, toufonanti. | 

Consorts, m. pl. ofallifet riita-afias- 
fa, aftoimistoimesja j. 81. €; (tuw.) 
kumppanit, lahtolaifet. 
= Consoude, f. (ta8w.) grande c., tar» 
Jan-Yrtti (symphytum ofioinale); pe- 
tite c., afanfaali (ajuga); €. royale, 
fufonfannus ( inium). 

Conspirateur, m. falaliiton ratenta- 
ja, falaliittolainen, fapinanbanitija. 
Sonspiration, f. lapinaliitto, fala- 
iitto. 
Conspirer, v. n. (à) yhdistyä jkin 

ponte mwarten; liittäytyä jalamehteis 
in, Cäydä falaliittoon, tapinaliittoa 
hankkia; (kuw.) waifuttaa yhdestä, yhe 
teen juuntaan. — v. a. yhdeslä tuumia, 
Banflia: ils conspirent sa ruine. 

Conspuer, v. a. (wanh.) imata, ir 
wistellä, 
Constable, m. englantilainen polifi» 

es. 
Constamment, adv. järkähtämättä, 

walamielifesti; yhtämittaa, yhä; muut» 
tumattomasti; (wanh.) epäilemättä, 
kieltämättä. 

Constance, f. järtähtämättömyys, wa- 
lamielifyys; festämuys, nutternus; mie 
lenmaltti; ykfipäifyys. 

Constant, nte, adj. järtähtämätön; 
alinomainen, lestämäinen : warma, epüis 
lemätön. | 

Constater, v. a. todistaa, todelfi 
näyttää; wabwistaa. 
; Canstellation, f. tähtifikerö, tähtiki- 
ermä. 
Constellé, 6e, adj. (astrol) jtun 

tübtifilerün mallitesfa tehty. 1. ſynty⸗ 
nyt. 

Conster, v. imp. käydä ſelwille, ile 
mi: il conste de cela. 
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Consternation, /. Gämmnästyö, ällis- 

N Censterner, v. a. hämmästyttää, Kl» 

Constipation, f. nmpitauti, umme, 
mamebbus. 

Constiper, v. a. faattaa ummelle, 
ummistaa. 

Constituant, nto, adj. ojana olema, 
muodostamwa; les parties c-es, aine. 
ofat, muodostavat ofat; waltnuttamwa, 
maltuun antaja; fäätämä; l’assemblée 
c-e, ja la Constitnante, f. fäätyfolouse 
Ranskatfa 1789. — m. jen tokonkfen 
jäfen. 

Constitné, 6e, adj. perustnélaillifesti 
[äätty; fofoonpantu, ajetettn, määrätty; 
laitettu; bien ou mal c., hywin ko⸗ 
foonpantu, perustettu. 

Constituer, v. a. yhdistettynä olla 
jtn folonaifnus; l'âme et le corps 
constituent l’homme, fieln ja ruumis 
yhteenjä owat ihminen; (ge. dans go.) 
€. la félicité dans les richesses, pitää 
onuellifuuden olewan rikkandesfa; c. 
n en suspicion, pitää epälmulon-alais 
ena; se c. en prisonnier, antautua 
mangilfi; © qn en dépense, faattaa 
tustanuukfiin; c. en dignité, afettaa 
wirkaan, armoon. 

Constitutif, ive, adj. warfinaifesti 
fuulumwa (jhlin); warfinainen, pää-aflal- 
inen. 
Constitution, f. fofoonpano; ofain 

keéfinäinen järjestys kokonaifesfa ; tila, 
muodostus, faltaifuns, runmiinraken⸗ 
nus; perustuslaki, hallitusmuoto: fää- 
186; ajetus, fääntö; paawilainen bul⸗ 
la; määrääminen, ajettaminen; ar- 
gent placé en c. de rente, forfon 

amaan pamtut rahat; — c-s, pl. 
wero. 

Constitutionnaire, s. niiden nimi⸗ 
v, jotta hymäkfyimät paamillista buls 

nigontus. 

Constitutionnalitö, f. perustuslain 
mautaifuus, tuslaillijuus. 
Constitutionnel, elle, adj. perustus: 

laillinen. — s. perustuslain puoltaja. 
Constitutionnellement, adv. perus» 

tusleilkijesti. 
Constricteur, adj. ja m. fotoonwe 

tämä jäntäre. 
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Oonstriotion, f. fofoomvetinrinen. 
Vonstringen t, nte, adj. Tokoonmetke 

w 
Constraoteur, m. ralentaja, kaawaaja. 
Construction, f. rafentamtinen, ra- 

kennus; valennnstaito; laimanralen. 
nus; faawaus; ofien järjestäminen va» 
kenuntſesſa, koneesſa; fanain kieliopil⸗ 
linen järjestäminen lauſeesſa. 

ire, v. a. rakentaa; faawata; 
järjestää ofat; järjestää fanat kieliopin 
mutaan. 

Constupration, f. mälinäinen taide 
fans (naijen). 
, Constuprer, v. a. mälinäifesti vais. 
ata. 
Consubstantialité, f. (teol.) olennon 

LA su yhtyys folminhteijyyden olen⸗ 
osja. 
Consubstantiel, elle, adj. olennon 

puolesta yhdenkaltainen. 
Consul, m. tonfufi. 

, adj. konfuli⸗, tonfulins. 
Consulat, m. fonfulati ; fonfulinmire 

fa 1. wirka⸗aika. 
Consultant, adj. m. ja s. neuwowa 

waan et itje toimittama afiam-ajaja 1. 
[ääkävi; aftan-ajajalta 1. lääkäviltä neu- 
woa etfimä. 

Consultatif, ive, adj. neumwottelewa, 
neuwottelemifesfa ofallinen; voix ce, 
jolla on oikeus ottaa ofaa keskustelni⸗ 
hin, maan ei afian ratkaifemifeen. 

Consultation, 7. neuwotteleminen; 
afiansajajan, lääkärin laufunto 1. neu- 
100; — c-8, pl. fe huone parlamentid= 
jä, misfjä abivolatit nenmottelimwat ; la 
chambre des c., pailla, misjä tamat» 
tiim admwolateja nenmottelemista mars 
ten. 

Consulter, v. n. fufvä 1. etfid nenmwoa 
jtulta. — v. n. neumotella, testustella. 

Consulteur, m. c. du saint-office, 
jumaluus-opin tohtori, jota paami määs 
räfi antamaan laufuntoa jostakin us» 
forvaftasta. 

Consultrioe, f. neutvottelija. 
Consamant, nte, adj. Häwittkimä, 

kalwaawa. 
Consumer, v. a. büwittüt, (yödä 

efim. ruoste rautaa); (efim. 
an tuhlata, kuluttaa. — So 0., v. r. 
ämitä; tuhlata omaifuutenja; turmel- 
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la tevmentenfä, viutua; turhaan kulut⸗ 
taa 1. menettää aikanfja. 

Contact (ct ääntymät), m. leskeys, 
yhteys. 

Contadin, ine, /. (wonb.) maamoutta. 
Contagieux, euse, adj. tarttumat: 

men [taudista]; tarttumusta lewittämwä. 
Contagion, f. tarttumus ; tarttua 

tauti, rutto. 
ay valllea, f. pl. soies c., toppausé- 

i. 
Contamination, . (wanb.) tartutus, 

faastutus. 
Contaminer, v. a. tartuttaa, faag- 

tuttaa. 
Conte, m. fertomusé, fatu, juttu; c. 

gras, törkeä 1. fiiwoton juttu; c. jaune, 
c. bleu, c. borgne, c. de vieille, c. 
de bonne femme, c. de ma mère 
Voie, c. de peau d’âne, c. de la ci- 
gogne, c. & dormir debout, ämmän: 
juoru; c. à rire, lystitäs juttu; c. 
fait 4 plaisir, butoitufjetfi ferrottu 
ju 

Contemplateur, trice, s. miettijü, 
mietteilijä. 

Contempiatif, ive, adj. miettimä, 
Jymä-aattetnen. 

Contemplation, 7. miettieleminen; 
en c., fywiin mietteifin maipunut; en 
c. de, (wanh.), tatfoen fiihen, luknun 
ottaen. 

Contempler, v. a. ja n. miettiä, tar: 
fastaa, tutkia. 

Contemporain, aine, adj. ja s. ſa⸗ 
man-ailuinen; aikalainen. 

Contemporanéité, /. famansailui- 
fuus. 

Contempteur (p ääntyy), m. ylen- 
latfoja. 

Contemptible (p ääntyy), adj. ylen» 
fatfottawa, halpa. 

Contenance, f. weto, wetoifuus, ala; 
ajema, ryhti, olento, käytös; (kuw.) 
hämmentymättömyys, taju; une canne 
sert de c., Peppi fübesjü faattaa wa- | tu 
aampaan ryhttin; faire bonne c., of: 
hämmentymättä, pyibä tymenentä. 
Contenant, nte, adj. fijältämä. 
Contenant, m. fifältö. 
Contendant, nte, adj. ja s. yhdeefä 

hakija (wiran); kilwottelija. 
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la alaltanfa, fijällöitänjä; pidättää, pi- 
tää; hillitä, woittaa — So o. v. r. 
hikitä 1. Hallita itfenfä. 

Content, nte, adj. (de) tyytymäi- 
nen. | 

tyytymäijyys, Contentement, 
miellyke, huwitus. 

Contenter, v. a. tyydyttää, miellyt- 
tää. — So o., v. r. (de go.) tyytyä 
ihlin. 

Contentiensement, adv. riidalliſesti. 
Contentieux, euse, adj. ritban-alair 

nen, riideltämwä; riballinen, riitaa, 
riitelemä. 

Contentif, ive, adj. bandage c., pi» 
bättelemä 1. foosfa pitämä myötin 1. 
lääre. 

Contention, 
tulistus mäitte 
lenjännitys. 

ontenn, m. fifältö. 
Conter, v. a. fertoa, jittella; en c. 

à gn, en c. de belles, ustotella bullunt- 
fia, joutawia jaaritella jhulle; en c. à 
une femme, pubella mielityspuheita 
naifelle. 

Conterie, /. monenlaijet balpamai- 
fet Benetfian lafiteoljet. 

m. 

f: riita, fiista, jukka; 
ysfä; c. d'esprit, mie 

Contestable, adj. riiban-alainen, 
mwastaanfanottawa. 

Contestant, nte, adj. riitapuoli oi» 
feubesia. 

Contestation, f. riita, wastamwäite. 
Contester, v. a. riidellä wastaan, 

tieltää. 
. Conteur, euse, s. kertoja, juttelija, 
jaarittelija. 
Contexte, m. firjanfijältö, teksti; 

ert fobban yhteen fopiminen edellifien 
ja feuraamien fansfa. 

Contexture, f. futous, fube; (Iäät.) luo 
toma, futous; (kasw.) rakennus; (kum. 
ajatusten rakennus firiallifesia teol- 
ſeen 

ntignation, /. aluswuolet, alus» 
8 
Contigu, Contiguö, adj. rajalle fat» 

tuma, rajalla olema. | 
= Contiguïté, f. vajalle fattuminen, ra» 
janaapuruus. 

Continence, f. tohtuulliſuus, tohtuu- 
ben pito, itfenfä proättäminen; wetoi⸗ 

Contenir, v. a. fijältää, Lähittää; ol» ' (uus, ala. 
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Continent, nie, adj. foÿtuullinen, it- 
fenfü pidättämä, fweï, puhdas; fièvre 
c-e, 4 tämrittainen kumetauti. 

Continent, m. mannermaa. 
Continental, ale. adj. mannermaan-, 

mannermaahan kuuluwa. 
Contingence, f. jatunnaifuus, mab- 

bollifuuns. 
Contingont, nte, adj. fatunnainen, 
MI portion c-e, miärtisofa, 

us 
Contingent, mn. ofuus, ofa; ofinfomat: | — 

i pantian, 06, adj. yhtä ja W, ue, yhtämittainen, Gers 
Lenemätön, —S — m. 
tofonainen; — Ala continue, adv. ten 
pitkään. 

Continuatour, m. jatfaia. 
Continuation, /. jatfo, jatfaminen. 
Continnel, elle, adj. yhtämittainen, 

kestää, pitkittymä. 
Continnellement, adv. yhtämittai- 

(esti, yhtenänjä j. n. e. 
Continner, v. a. jattaa, pitkittää; 

(4, JÄ itää päälle, tehdä edelleen. — 
v. , pttkittyä; ulottua: cette 
cdte continue jusqu A. 

Continuité, /. teskeymätön mäli-yhe 
teys, —8 — vhtumittaiſuus. 

Contmäment, Continuement, adv. 
yhtämitteifesti, lakkaamatta. 

Contondant, nte, adj. mmujertamma; | t 
Työnnillä hanwottaiwa. 

Contorniate, adj. f. médaille c., 
eris laji wanhoja uparirahoja foboa- 
walla reunuffella, fontorniati-raba. 

Contorsion, f. jäntäreiden | jäjenten 
wenlotu8, w elly8; irma, kaswo⸗ 
jen meulotus, määnteleminen; vins 
paltijet cunmiin-fiifunuot. 

Contour, m. piiri, rajapiiri, fonturi. 
Contourné, 60, part. ja adj. piirin- 

fa, rajojenja puolesta määrätty 1. piir» 
retty; wenlo, mwino, fani; (kuw.) tees- 
feunelty, rastas (tirjotuotapa). 

Contourner, v. a. määrätä 1. piirs 
tää rajapiirit, fonturit maalaus- 1. weis- 
tolumalle; faattaa muodoltanja ja ois 
feolta afemaltanja 
nolfi, weuloffi; 
farttaa: c. les douanes. — 8e 0., v.r. 
fiertaantua, tiertyä. 
Contractan 

* 
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puheen, fontrabbin tekemi 1. tekijä, kon⸗ 

ntraote, adj. (tieliop. JA jupistanut: 
Con 1. päättää 7, v. a. tehdä 

wälipuhe 1. liitto, ryhtyä 1. ruvets 
liittoon, ystäwyyteen J. n. €; faattaa 
päällenjä, joutua (bin): c. ane ma- 

die, des dettes, jaada, omistaa: c. 
une habitude; (tieliop.) ju istaa; 
wetää fofoon [jäntäreistä i. — v. 
n. (aveogn) tehdä fontrabti 1. toëfipuÿe. 

8e o., v r. wetäytyä fofoon [jän- 
täreistä j. 

Centractif, ive, adj. toloonmetää, 
fupistawa. 

Contractile, adj. jota on mahdollis 
nen wetää Pokoon 1. fupistaa. 

Contractilité, /. ominaijuus efinees- 
jä, että fitä woibaan fuptstaa 1. fofoou- 
wetää. , 

Contraction, /. foloonmetäminen; 
fjupistuminen, lyhennys (fieliop.). 

Contractuel, elle, adj. tontrahdin, 
wälipuheen mukainen. 

Contracture, PA pilarin foifeutuntis 
nen ylipäästä; kankeus jäntäveisjä ja 
jätentstä tauti). 

Contradioteur, m. mastaanmäittäjä ; 
wastaaja (oikendesja); c.lögitime, afian- 
omainen riitapuoli; acte sans c., vit 
tapuolia fuulustamatta annettu "pääs 

Contradiction, f. wastamwäit$s ; ris- 
tiriitaiſuus. 

Contradictoire, adj. ja f. vistirii- 
tainen, wastalohtainen; tuomio lastge- 
tettu, À fittenhuin aftanomaifia on luu 
uste 
Contradiotoirement, adu. ristirittai 

ſeen i. n. €. - N 
ntraignable, adj. jota wotbaan 

lainpalolla faattaa täyttämään jkin; 
e. ar corps, jota woibaan wanken⸗ 

pafottaa. 
a. (à, de fi aire) pas 

fottaa; waitvata, ahdistaa; sa présence 
me contraint, (äsnä-olonja waiwaa mi⸗ 
nua; cet habit me contraint, tama 

a pois; faattaa wi⸗ maate ahdistaa minua. — Se ©. 
tertää, fiertomattoilla | wäkifin pitäytyä, hillitä itjenjä. 

t, ainte, adj. wälinäinen, 
wastenmielinen ; luonnoton, epäivapaa, 

t, nte, adj. ja s. wäli⸗ | teeskennelty; ahdistettu. 
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Contrainte, /. palto; ahdistettu tila, 
ahdistus; epämapaus ; teeskennellys (kit 
jotuetamwasja); laillinen pakkoteino; pää- 
tos laillijesta palosta; c. par corps, 
weltawankeuden tuomio. 
Contraire, adj. ristiriitainen, was- 

tainen, wastallinen; wabingollinen. — 
Au c., adv. päinvastoin. 

Contraire, m. twastalobta; aller au 
c. de, wäittää wastaan, mwastustaa. 

W Contrairement, adv. (à) mastoin 

Contralto, m. alti-ääni laulusſa. 
Contrapontiste, m. fämeltäjä, joka 

hymin tuntee fontrapunitin 
jant, nte, adj. mastamäitöt- num Lontrarian 

fm Galukas; ristiriitainen, mastusta- 
wainen. 

Contrarier, v. a. wäittää, fanoa, teb- 
dä wastaan; mwastustaa, estää, haittaa. 
— So 0., v. r. olla krekenänfä ristirii- 
taijet. 

ntrariété, f. riitaijuus, masta» 
fobta; wmastustus, este, —* 

traste, m. wastakohta, erinkaltai⸗ 

dostaa wastafobbaffi: ce peintre con- 
traste bien les têtes. 

Contrat, m. wülipube, liitto, fon- 
trahti; c. social, yhtetstunnallinen liit- 
to |. mälipukbe. 

Contraventeur, m. (wanh.) lainrils 
toja. 

Contravention, /. lainrifos, riffomi- 
nen; pienempi rikos, joka lunluu po- 
lifin tuomiosalaan. 
. Contrayerva, f. perulainen faswi, 
jonka juuvi täytetään myrkynmastut- 
ena 
Contre, prep. wastaan, wastapäätä, 

liti; j'étais tout c., olin aiwan mieres- 
fä. — adv. fitä wastaan; je suis c., 
minä olen fitä mastaan. — m. kaikki 
mitä woibaan afiata wastaan mäittää ; 
le pour et le c., afian myötä» ja was⸗ 
tapuolet; par c., formwantieffi, wasta⸗ 
wuoroffi; faire c. panna jlin was⸗ 
taun (pelistä). 

Contre-allée, f. fiwmukäytämä. 
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Contro-amiral, m. fontve-amirali ; 
tontre-amiralin Iaima. 

Contre-appel, m. wastalontin (miel 
failusfa); toinen efitnbuuto (tehtarsfa) ; 
a ane-fgnali (tajarmeidja,. 
eirisfä). 
Contre-approches, j. pl. wastawa⸗ 

rustuffet. 
Contre-balanoe, f. wastapaino, was 

tapuunus. 
Contre-balancer, v. a. pitää tafapai- 

nosfa, punnita; wastata, olla mwasta- 
painona. 

Contrebande, /. falaluljetue, tullin- 
fierto; fielletty tawara; faire la c., fa» 
lafuljetusta harjottaa. 

Contrebandier, iere, s. tullintiertä» 
jä, falakuljettaja; Kelletyn tamwaran kau⸗ 
pittelija. 
Nin Contre-bas, adv. ylhäältä alas- 

päin. 
Contre-basse, /. fontrabasjo. 
Contre-batterie, f. wastapatteri. 
à Contro-biais, adv. ylös alas, nu- 

rin nisloin. 
Contre-boutant, m. tujennnri. 
Contre-bouter, v. a. rafentaa muuri. 

toifelle tukeekfi; tujeta, tynkiä. 
Contre-calquer, v. a. tehdä wasta- 

fuwaus. 
Centre-carène, f. (laimw.) fôôlififa 1. 

talkapohja kalerisja. 
Contre-carrer, v. a. mastustaa, tyh- 

tyä wastustustoimiin. 
Contre-charme, m. wasta-noitumi» 

nen, wastataika. 
Contre-châssis, m. fijäpuolijet lafit. 
Contre-elef, f. wiimeiſen holmwtkis 

wen oikea-, 1. wafenpuolinen kiwi. 
Centre-coeur, m. rautapellinen wne- 

raus tulipejäsjä. — A contre-cocur, 
adv. mastenmielifesti. 

Contre-conp, m. talaifin-kimmahi- 
tus, talkaifin-pouka4dns, ammabbns; 
[yönnin tuntmminen fatutetun paikan 
wabstaifella puolella; (kum.)wastawai- 
lutus, talaifin-mailutus; agir par € 
sur, wailuttaa takaifin jukin pä 

Contre-danse, f. ristitansfi, fontra- 
tansfi, katrilli; jen mudfili. | 

Contre-dater, v. a. panna toinen ane 
topäimä. 

Centre-déciaration, 7. wastafelitys. 
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Centrodirs, v. a. wäittitä wastaan, 
Keätää ; olla ristiriidasta, ofla wastai- 
men, fotia wastaan; firiottaa mwasta- 
wäitöe rittapuslen mäitökkin (oilens- 
toon). — 86 0., v. r. olla ristiriidasja 
itjeäimjä 1. toinen toistanfa wastaan. 

Contredisant, nte. aa ristiriitai- 
nen; mastamäitökfiin Halulas. 

Contredit, m. mwastamwiite, wastaan 
fanominen. — Sans c., adv. wastaan: 
fanomatta, Fieltämättä. — c-s, pl., mas. 
tafelitys oikeuteen. 
—8W f. ſeutu, paikkakunta, mai- 

“Contre-échange, m. waihetus, waih⸗ 
to; en c., twastamuoroon. 

tre-effort, m. wastaanponnistus, 
waltnstus. 

Contre-enquête, /. tutkinto, jota rii 
tapuoli panee toimeen toifen riitapuo⸗ 
Sen tutkintoa humotakenja. 
"Contre-6preuve, /. kuiva 1. piirros, 

jola ou painettu toi esta merelfeltä pais 
melusta Tumasta; äänestys masta-ehdo- 

a. 
tro-6preaver, v. a. ottaa werel- 

fektä painetusta kumwasta toinen tima. 
Contre-espalier. m. penjassaidan 

waestapuolinen penjassaita. 
Contrefaçon, /. lumaton falun |. 

afian mukaaminen; lumwaton ma 
L mulaama; (uwaton paiuetun kirjan 
toistamifeen painaminen, jällipainanta. 
Con ur, m. lumatta painat. 

taja, toistamijeen painattaja. 
Contrefaction, f. luwaton toistaui- 

feen painattaminen; rahojen, waltiopa- 
perien, uimefimen mutaaminen 1. mät- 
rentäminen. 

Contrefaire, v. a. jälitellä, ojotella, 
vurfata; olla olemananja, olla muta; te te 
— muuttaa toiſenlaiſekſt; w 
tää, rumentaa; luwattomasti —8* 
pinattas. — So 0., v. r. teeslen⸗ 

Contrefaiseur, m. jalitteltja, ofot- 
telija, mufaaja. 

. Contrefait, te, adj. lumwaton, ruma, 

Ce tre-fenötre, /. fifäpuolifet lafit; ntre-fen ifäpuo 
lafiluuttu. 

Contre-fou, «. tulenmarjostin. 
Contre-fiche, /. tuli, tyntkö, pönttä. 
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Centro-finosse, /. wadtojuoni, was- 
taloulku. 

Contre-forces, . pl. waotaan⸗wai⸗ 
futtawat woimat. 

fort, n. tuetusmuuri; nyte, 
nytepuu; wuoriharjanteen firoubaara. 
e jone -fuguo, 7. fontrafuge (muis 
18 

ntre-gage, m. pantti, mastine. 
Contre-garde, m. je wirfauties va- 

hatehtaasfa, joka pitää tilikirjat ſula⸗ 
tettamasta fullasta ja hopeasta. 

Contre-garde, /. bastiouin ulfowa- 
rustukjet. 

Contre-hacher, v. a. wetää vistiwit- 
mwoja warjon tummentamifetft waski⸗ 
piirroljesfa. NN 

Contre-hachure, f. riotiwiiwat was- 
fipiirrolfesfa. 

Contre-haut, adv. alahalta yl$spkin. 
Contre-indication, f. (lääl.) oireet, 

joiben tähden täytyy olla käyttämättä 
lääkkeitä, mitkä mutsta oireista wotfi 
päättää ſopiwiſſi. 

Contre-jour, ” pailla, jola on was⸗ 
tapäätä päimää 1. waloa, fimumwalo, 
tuasta-päimä. — À c., adv. wastapäi- 
mään; määrästä mwalosfa. 

Contre-latte, f. vuode tiili» 1. line» 
tafimi-katon alla. 

Contre-latter, v. a. ruoteilla warue- 
taa, panna ruoteet. 

Contre-lettre, f. aftakirja, joka fu- 
moo ebellifen; toaëta-welfatiria. 

Contre-maitre, m. tehtaan mestari, 
wäentaitfija; purjemestari (Plaiwasſa). 
Contremandement, m. wastatästy, 

kielto. 
Contremander, v. a. antaa wasta- 

täshy, Tieltää pois, tehdä annetut tés. 
» | Pot mitättömilfi. 

Contre-marche, /. rwastamareft, ta- 
tain mo marsfiminen 

tre-marée, f. talatuliva; epü- 
[äännölinen lnode ja wnofft. 

Contre-marque, /. wastamerffi. 
Contre-marquer, v. a. panna was: 

tamerlti. 
Contre-mine, /. wasta-mina; was⸗ 

takonklu. 
Contre-miner, v. a. wasta⸗minoilla 

warndtaa. 
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Contre-mineur, m. wasta-minan lai 
maja. 

Contre-mont, adv. (manh.) mwasta- 
mäkeä; à c., wasltawirtaan. 

Contre-mot, m. muntettu tunnnusjana. 
Contre-mur, m. tujemunri. 
Contre-murer, v. a. tehdä tujennuri. 
Contre-ordre, m. mastalästiy; fonts 

Ta-orderi. 
Contre-ouverture, /. (läät.) haawan 

aukaijeminen fimulta mävän päästämi. 
ſekfi. 

Contre-partie. /. mwastafümwel, toi⸗ 
nen bdiskanti mut isſa; (lum.) wasta- 
riitainen mielipide 1. järjestelmä. 

Contre-percer, v. a. lämistää wasta- 
päästä. 

à Contre-pèse, adv. famanpainois esti 
ti. 
Contre-poser, v. a. mastata painos- 

fa, olla wastapainona; olla mertainen. 
8e c., v. r. olla toinen toijenja wer- 

tainen; painosfa mastata toinen toifel- 
enfa. 

ntre-pied, m. talajälli; prendre 
le c., ajella takajälkiä; ajella päinvas- 
taifeen ſuuntaan; (knw.) wastatobta. 

ntre-pleige, m. tafauffen takaaja ; 
wastatalaaja. 

Contre-pleiger, v. a. toimittaa ta- 
tans 1. waknus takaukjesta. 

tre-pords, m. waltapaino; nuo- 
rallafämwijän wippapun; fellonpuntti. 

Contre-poil, m. wastafarmwaan ole» 
wa puoli; à c., mastakarmaan; (tum.) 
talaperoifesti. 
i Contre-point, m. fontrapunfti mnfis 

a 
ntre-pointer, v. a. neuloa, tilata 

molemmin puolin; afettaa patteri pat- 
teria wastaan ; (fuiv.) mwastustaa, was: 
taanfanoa. 

Contre-poison, m. mastamwyrtfy. 

poser, v. a. panna 1. firiot- 
taa määrin kauppa-lirjoihin. 

Contre-poseur, m. muurarin 1. ti. 
twenbaffaajan apuri. 

Contre-positien, /. määrin firjotta. 
minen Pauppalirjoihin. 
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Comtre-projot, m. wasta-rhbotus. 
Contre-propos. m. fuffela 1. miltei 

mwastaus; wastallinen mielipide 1. lau⸗ 
funto, wastallinen ehdotus. 

Contre-guille, f. töälifila, talfapobie. 
Contre-révolution, /. mastalumous, 

wasta⸗rewolutioni. 
Contre-révolutionnaire, adj. ja s. fe, 

joka hankkii wastafumonsta. 
Contre-ronde, f. toinen mahdin tar- 

lastns. 
Contre-ruse, /. wastaluje 1. kouttu. 
Contre-salut, m. (laimw.) termebbys- 

ampumijelle iwastautieffi ampuminen. 
trescarpe, 7. wallifaimannon 

ulospäin faltto ſiwu; latettu 1. fnojeltn 
täytämä wallin ulkopuolella. 
Con r, v. a. fontreslarpifla 

warustaa. 
Contre-soo], m. finetti, joka wirtatun⸗ 

nasja pannaan afialirjoja yhdistämän 
nauhan päähän. 

Contre-soeller, v. a. yhdistää afia- 
tirjat finetillä. | 

Contre-seing, m. wastalirjotus. 
Contre-sens, m. määrämieli, nuria- 

mieli, päinmastainen mieli ]. fäfitye; 
nurjapuoli; määrä taho; à e. tala- 
peroifesti, nurin, nuvintapaijesti, wää- 
räitä taholta. NN 
aja alana), m. waltamerfti, kiel⸗ 

toilet. 
Contre-signataire, m. nimellä wah⸗ 

wistaja. 
Contre-signer, v. a. nimellänjä wah⸗ 

wistaa ]. mastalirjottaa. 
Contre-taille, f. ristimiimat was 

fipiirrotfesfa. 
Contre-temps, m. arvaamaton este 

L mastoinläyminen; fopimaton aila, 
pos aila. — À €., adv. jopimattomasti, 
opimattomalla ajalla. | 
Contre-tenant, m. mwastustaja tur- 

nauspelisfä. 
Contre-tenir, v. a. wafaralla tueta 

alta päin, tun päältäpäin lyövään. 
Contre-tirer, v. a. ottaa fuwans 

painamalla mwerekfeltä painettua fuwa-, 
usta mastaan; ottaa fopia fumantiesta 
läpikunitamalle paperille. 

Contre-tranchée, 7. fjaartolaiwes, 
jota piiritetyt kaimamat piirittäjiä mas 
taan. 
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à Contre- ad. .) alae | laisten prinéfien talouden hoitaja; pääs 
mäteä, — (ang) ala — ottaja. tds 90 
Contrevallation /. wallitus, jota yli 

rite tekemät piiritettyjä wastaa: 
trevenant, nte, v. riffoja. 

koski v. n. (à go) rittoa 
fin mastaan. 

Contrevent, m. affmanfuufiu; tuu- 
tenjuoja. 

treventer, v. a. tueta tunlta ma8- 
—8 

Contre-vérité, /. puhe 1. lauſunto, 
joka on päinmastoin fitä, mitä mielin 

illtu, ironia. 
Contre-violon, m. fontrabasjo. 
Contre-visite, /. nufi latjelmus toi 

feu riitapuolen pitämän fatjelmukjen fu. 
moomifetfi. 

Contribuable, s. weron-alainen, we⸗ 
rollinen. 

Contribuer, v. m. (à, pour) awul- 
Tanja edistää, ebes-auttaa; makaa 1. 
a weroja; maljaa palomeroa wie 
ollifel 
Contributaire, adj. ja s. eron-alai- 

nen. 
Contributif, ive, adj. weron-, mero-, 

rôle c-e. rot portion ce, 
ofnus weroisfa. 

Contribution, f. wero, ulostelo; 
foncière, maawero; c. 'personnelle, 
Fenttraha; palomero, Fam lati) 
€. au marc le franc, welfojien mwälill 
fuhdallifesti jaettava pejä. 

trister, v. a. furettaa, huolettaa. 
Contrit, ite, adj. fatuiwainen, for- 

rettu; fucullinen, huolistunut, alakuloi- 
nen. 

Contrition, /. fatumus,latumnstuota, 
fydämen fortumns. 

Contrôle, m. wastaluettelo, masta- 
Kirja oiteakfi mertailemista warten; waa · 
rimpito, fontroli, fontrolbrin mirka; fon. 
trolimertti fullaëfa ja hopeasſa; fon. 
troliwiresto; miesluettelo, henkiluettelo, 
tarkastus, filmälläpito. 
Contrôler, v. a. pitää mwastaluette- 

1oa, wastakirjaa pitää filmällä, tarkas- 
taa, Pontrolerata; panna fontrolimerfti 
tuisen ja Hopeaan; (tuw.) moittia, 

Contrôleur, m. fontrolbri; ranska» 

trôleur, euse, m. ja /. moittija, 
jättijä, myösijä. 

Controuver, v. a. jepittää tokoon, 
walehbdella. 

troverse, /. oppinut fiista 1. 
wäitös jostakin aineesta 1. opinkappa- 
teesta; ANUS 

treversé, 60, adj. wuitdtſen ⸗ alai⸗ 

Controversiste, m. jota jelwittää 
mättätjenvalaijet ,ohinfappalert. 
Contamace, esteetön poisjäämi- 

nen oikeudesta. 
tumacer, v. a. antaa pie tois 

jen riitapuolen. oisollesfa. 

esteettömästi oikeudesta poisi 
Contumélie, f. (wanb.) ſoĩwaus. 
Contus, use, adj. ruhjottu, fatutettu. 

f. vuhjevamma, a, maja 
bus, furivans, tävähdyswam: 
Contusionner, v. a. (man. ) ruh⸗ 
—— 

vaincant, nte, adj. wafuuttawa, 
pafottawa nekomaan. 

Convaincre, v. a. mwafunttaa, twar- 
muuttaa, faaba mekomaan. 

Conva 166, /. toipuminen, pa- 
rantuminen. 

Convalescent, nte, adj. ja 4. toi- 
puma, parantuma. 

Convenable, adj. (à) fopima, jotwe- 
lias; —e teioollinen, hyödyllinen. 
Cinvenablement, adv. (opimasti j. 

n. 
Convenance, mutaifuus, 

täjointuifuns; vy Akaatin juus, k AR 
line — * (PäytökKesjä) ; kelwol⸗ 
ifuus, N 
Convenant, m. entinen presbyteris> 

ten liitto Skotlanniofa, , 
Convenant, nte, a! 1. Convenable. 
Convenir, v. m. (apuiv. étre) olla 

yhtä mieltä; juostua fopia (jotkin de); 
E tac _ (ds); foret 
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Connaissance, f. taja, Guomio ; tun- 
teminen, tieto, oppi; tunto, tuttammis; | t 
tunnettu, tuttu Henkilö; huomaus, tun- 
nus, näkymiin faaminen (merellä); être 
en âge de c., olla fiimä tjäsjä, että 
woi toimia tajulla, huomiolla; agir en 
c. de cause, toimia tuntien afianbaa- 
rat; c. d’une affaire, tieto afiasta; perdre 
c., mennä tainnulfiin; faire c. avec qn, 
tulla tutulfi, tulla tuntemaan; avoir c. 
de terre, jaada maa nähymwiin, maatun- 
n18.—0-8, pl. metfäriistan jäljet. 

Connaissoment, m. rahtilirja, fon- 
nosfementi. 

Connaisseur, euse, s. aftantuntija. 
Connaître, v. a. tuntea, erottaa, tun- 

nistaa; olla tuttu; tietää, oppia tun 
temaatt. — v. n. tutkia (tuomarina). — 
S6 T., v. r. tuutea itfenjä; olla tun- 
nollanfa, täydellä mielellä ; (en, à) ym- 
märtää, olla tuntija; tulla tunnetuffi. 

Conné, 6e, adj. yhteenkaswanut. 
Connecter, v. a. joittaa toinen tois 

feenfa. — v. m. järjellijesjä yhdistykjeejä 
olla. — So c., v. r. yhdistyä toifiinja. 

Connétable, n. (twanh.) ranskalai⸗ 
nen ylin fota-päällikkö, fotamarsti. 

Connétablie, f. marati-vileusto. 
Connexe, adj. yhdistetty, yhdistynyt, 

yhteydesjä olema. 
Connexion, f. järjellinen yhdistys, ko⸗ 

tonaijuus. té À M 
onn , f. yhteys, yhdistys. 

Connil, £. AKA 
Connilliöre, /. (tvanb.) fantinin {y- 

mb; (kuw.) werufke. 
Connivence, /. twelttous, pe 

laimeus ; falaijesti oleminen ylin 
nenwoin. 

Connivent, nte, adj. taiwutettu, tai 
punut, taipuma toinen toistanja kohden. 

Conniver, v. m. (avec, à) futoilla, 
hempeillä ; falaifesti olla ylin neuwoin. 

Connoissable, %. Connaissable. 
Conoïdal, ale, adj. fonoidinen, fo- 

noidin muotoinen. 
Conoïde, m. fonin muotoinen kuvio 

pyöreällä huipulla. 
_ Conquassation, f. puuroffi, fofeefft 
jaubaminen. 
Conque, f. näfinfentü, foteloinen, fimp- 

fufta — kuori; korwankolo; tri⸗ 
tonintorwi. 
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joonausrant, nte, adj. ja s. wallot⸗ 
aja. 
Conqnérir, v. a. wallottaa. 
Conquêt, m. awioliitosja foottu omat» 

uus. 
Conquête, f. wallotus. 
Consaerant, adj. m. ja s. piispaa 

wihlimä. 
nsaorer, v. a. Pyhentää, wihliä; 

(a) pyhittää, uhrata, määrätä; wah⸗ 
wistaa. — Se C., v. r. (à ge.) pyhit⸗ 
tää itjenjä, antautua, ruweta jokin. 

Consanguin, ine (u ei äänny), adj. ja 
s. heimolainen, jululainen (ifänpuolelta). 

Consanguinité (u ei äänny), f. bet- 
molaifuus ifän puolelta. 

Conscience, f. tunto, omatunto. — 
En 0., adv. omantunnon puolesta. 

Conscienciousement, adv. tunnols 
lifesti. 
_Consciencieux, euse, adj. tunnole 

linen. 
Conscription, f.fotapalmeluffeen tel: 

mollisten muotuinen tarkastus; fota- 
mwäen-otto. 

Conscrit, adj. m. fotawäleen müü- 
rätty. 

Consécrateur, 1. Consécrant. 
Consécration, f. wibfiminen, pybit- 

täminen; leimwän ja wiinin pyhittämi= 
nen Herran ehtoollijesja; paroles de 
la c., fanat, joilla pyhä ehtoollinen afe- 
tetaan. 

Consection, /. palottaminen, paloille 
paneminen. 

Consöeutif, ive, adj. johtuwa, feu- 
raama, feuraué:. 

Consécation, /. Puun fiertosaila. 
Consécutivement, adv. ſeuraawaiſes- 

ti, jobtutvaifesti. 

Conseil, m. neuwo, neuwottelemt- 
nen; keino; päätös; nemmon-antaja, neu- 
mwoja; neuwoskunta, neuwosto, neuwos- 
fofous, Tollegio; neumosfali, neuwos- 
none; nemvosklunnan istunto; c. ju- 
iciaire, apulainen riita-afian ajantie 

ſesſa; c. d'état, waltionenmosto; c. 
privé, hallitus-nemmosto; c. de cabi- 
net, fabineti-neurvoëto; aller au c., 
mennä nenmoston tétuntoon. 

Conseiller, v. a. /gn, ge. à gn) les 
bottaa, neumoa. 
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Censciller, ère, s. neuivoja, neuwon- 
antaja; neuwos; neumolfen puolifo. 

Consentant, nte, adj. juostua, 
myöntämä. 

Consentement, m. fuostumus, ſuos- 
tn nta. 

Consentir, v. n. (à) fnostua, myön: 
tyä; (laiw.) touktstua, notkistua, myön- 
tyä. — v. a. (ge.) myöntää, myödittää. 

nomment, adv. jobbonmulai- 
festi, johtumaifesti; c. à, yhtümukai⸗ 
maana. , | 

uence, /. feuraus, jobtaus, 
jobbonmufaifuus Sante, AC niet 
mahtamuus; de c., tärkeä, arwollinen, 
mahtaa. — En c. de, adv. multaan, 
fenraten. 

Conséquent, m. jobtans, johtopää- 
188, jällilauje. — Par c., konj. fiis, 
fentähden, niinmuodoin. | 

Conséquent, nte, adj. (à) jobbon- 
mufainen, jobbon-oilea, peruestns-aattei- 
ben mufainen: être c. à sa conduite. 

Conservateur, trice, s. fannattaja, 
füilottäjé, woimasſa pitäjä, (nojelija; 
moniaiben wirlaniesten nimitys. 

Conservateur, trice, adj. tannattas 
wa, fäilyttämä, woimasſa pitämä, yle 
läpitäimä, ſuojelewa. 

Conservation, f. fnojeleminen, fät- 
ttäminen, woimasfa pitäminen, yllä- 

pitäminen. 
Conservatoire, adj. [. Conserva- 

eur, adj. | | 
Conservatoire, m. mufifi-oppifaitos ; 

turwattomien nuorien naifien holhous- 
paifla; taidemufeo; c. des arts et mé- 
tiers, teollijuns-oppilaitos Parifisfa. 

Conserve, f. fäilytettävikfi walmis⸗ 
tetut Pasmit; matlamartio-laitma, kon⸗ 
woi-laima; mefifäiliö Panamwia warten; 
Pr i pl. fonferwit, eräs filmälafien 
ait. 
Conserver, v. a. fäilyttää, fuojella, 

warjella; tallella pitää, pitää luonan⸗ 
fa; fannattaa, ylläpitää. — Seo. v.r. 
pyiyä, fäilyä (pahenematta) ; hoitaa 1. pi- 
tää huolta terweydestänſä. 

Considence, /. fafo, ruuppu, pohja: 

aonsidrable, adj. melleä, mellois 
nen, runſas; arwokas, mahtaa. 
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lain 1. päätökjen fyyt ja perusteet; tuos 
mionperuste. 

= Considération, f. miettiminen, tut- 
fiminen, apriloiminen; tarkastus; ſyy, 
peruste; kunnioitus, arwon-anto; myös- 
peräifyys, kawahtawaiſuus, arostelemis 
nen, juloileminen, arostelu; armo, 
funnia; je Vai fait à votre c., olen 
tehuyt fitä teidän tähden, teitä tarfot- 
taen; en c. de, filmällä pitäen, lukuun 
ottaen; tähden; diverses c-s l’y ont 
orté, fatlenfaifet arostelemifet omat 
aattaneet häntä fitben; une chose de 
peu de c., tvähä-armoinen afia. 

Considéré, 66, adj. ja part. mie- 
titty, apriloittu; tout bien c., fun 
koitti tyystin mietitään, lukuun ote- 
aan. 
Considérément, adv. apriloiten, ar⸗ 

welewaiſesti. 
Considérer, v. a. miettiä, tutkia, ap- 

riloita; tarkastaa, ottaa lukuun; tun- 
uioittaa, pitää kunniasfa. 

Consignatalre, m. talteen -ottaja, 
luottamus-mies, jonka talteen rahoja 1. 
muuta uélotaan, lunnes afiasja on tuo- 
mittu; fe jonka (10 fanppatawara on 
myytämätft lähetetty. 

onsignation, /. rahojen 1. muun 
tavaran uslotun miehen talteen pane: 
minen; talteen pantu tamara; tamas 
vain lähettäminen myytämäkfi. — c-s, 
pl. caisse des c-s, talletuspantti. 

Consigne, f. füsfy 1. ilmotus posti: 
miehelle 1. muulle määrättyä paikkaa 
wartioitfemalle; Poti-aresti; fotamiehille 
annettu fäsfy olla waroilla afeifin tart: 
tumaan; porttilirjuvi linnasja. 

Consigner, v. a. panna talteen, tal- 
litettamalfi; lähettää tamwaroita myytä. 
wikfi; kirjottaa luettelo myytämitji (X 
hetetyistä tamaroista ; antaa käskyt pos- 
timtebelle; (gn) panna foti-arestiin ; c. 
gn à sa porte, fisltää jlulta ftjään- 
pääjö, ulosmeno; c. des troupes, füs: 
let jotamiehet olemaan waroillanſa afeis 
fin tarttumaan; c. en papier, kirjot⸗ 
taa muistettamalfi; c. ge. en procès- 
verbal, pöytäkirjaan kirjottaa. 

Consimilitude, . jamannäköijyys, 
famanlaltaifuns. 

Consistanoe, f. jähmeys, twantiuus, 
Considérant, m. johdatus, fifältäivä | tiimeys, tukemuus, lujuus, wahwunus, 
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maknus, pylymäifyys; (kumw.) maluus, 
armo, fuottamns. 

Consistant, nte, adj. (en, dans) loot- 
tu, fofoonpantn (eri ofista), josfa on 
ofitta, oat une terre c-e en bois, 
en prés etc.; pyjymä, lestämä. 

Consister, v. m. (en, dans, &) olla 
jokin [luonteesta, ominatjuudesta] ; la 
vertu consiste dans un juste milleu; 
tout consiste à savoir; la différence 
consiste en ce que ...; olla jätkin ofis- 
ta Tofoonpantu; cette maison consis- 
te en tant de chambres, fiinä talos- 
fa on fenwerran huoneita. 

Consistoire, m. fonfistori. 
Consistorial, ale, adj. fonfistorin- ; 

fonfistoriin fuufuwa. 
onsolable, adj. [obbutettawatfi mab- 

dollinen, lohdutusta mastaan-ottama. 
Consolant, nte, adj lohbduttama, 

lohdullinen. 
Consolateur, trice, s. lohduttaja. 
Consolatif, ive, adj. f. Consolant. 
Consolation, f. lohdutus; tyydyttä- 

minen, raubottaminen; forwaus, lies 
witys. 

Consolatoire, adj. (wanh.) lohdulli⸗ 
nen. 

Console, /. (ral.) niskakimi; pieni 
foreiltu feinähylly; peilipöytä. 

Consoler, v. a. lohduttaa. 
Consolidant, nte, adj. ja s. paran 

tama; parantava aine. 
Consolidation, /. baawan paranta- 

minen ]. parannus; wabwistus, wa 
auttaminen; omistus-oikeuden, waltio⸗ 
welan walauttaminen. 

Consolider, v. a. parantaa (haa 
woja); wahwistaa, makauttaa; c. une 
dette, wafauttaa mella, määrätä warat 
feu kuolettamijeen; c. l’usufrait à la 
propriété, yhdistää omistus ja uau- 
tinto-oileus. . 

Consommateur, m. päättäjä, täydel» 
lifeffi, walmiikfi faattaja 1. tekijä; naut- 
tija, nluttaja. 

tion, f. päättäminen, täys 
dellijekfi 1. loppuun faattaminen; ku⸗ 
luttaminen, nauttiminen. 

Consommé, m. lihaliemi, mäkiliemi. 
Consommé, 60, adj. täydellinen, täy- 

fiteloinen, täyfeoppinut. 
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Consommer, v. a. päättää, lohtttaa, 
täydellifelfi faattaa; fuluttas, nauttia. 

Consomptif, ive, adj. fyömyttämä, 
leiffaaiva. — m. ſydwytin, (yöpä aine. 

Consomption, f. fyömiytyö, leikkaa 
minen; tulutus, Jani! hiwellystauti. 

Consonnance, j. fointu, yhdisfointu, 
jopufointu. MUUN 

Consonnant, nte, adj. yhdisjointu- 
wa, fointuwa. 

Consonne, adj. yhdisjointuma. — 
f. tevale, tonfonanti. 

Consorta, m. pl. ofallijet ritta-aftas- 
ja, afloimistoimesja j. n. e (kuw.) 
kumppanit, lahlofaifet. 

Consoude, f. (fa8w.) grande c., tare 
jansyrtti (. ofioi s pe- 
tite c., alanlaali (ajuga); c. royale, 
fufontannus (delphinium ). 

Conspirateur, m. falaliiton raleuta- 
ja, falaliittolainen, lapinanhanlkija. 
N .Conspiration, f. tapiualiitto, fala- 
litto. 
Conspirer, v. n. (a) yhdistyä jlin 
in warten; liittäytyä ſalawehlei⸗ 
in, füpbä falaliittoon, Llapinaliittoa 
hankkia; (fuw.) waifuttaa yhdestä, yhe 
teen fuuntaan. — v. a. yhdesjä tuumia, 
hankkia: ils conspirent sa ruine. 

Congpaer, v. a. (wanb.) imata, ir- 
mwistellä. 
Constable, m. englantilainen polifis 

mies. 
Constamment, adv. järkähtämättä, 

malamielifesti; yhtämittaa, yhd; munt» 
tumattomasti; (wanh.) epäilemättä, 
lieltämättä. 

Constanoe, /. järkähtämättömiyys, wa⸗ 
famielifyus ; festäiyys, uutteruus; mie 
lenmaltti; vifipäifuns. 

Constant, nte, adj. järtähtämätön ; 
alinomainen, lestämäinen ; warma, epiti- 
[emätön. | 

Constater, v. a. tobiétaa, todekfi 
näyttää; mahmistaa. 
n nstellation, f. tähtifilerö, tähtikke 
ermä. 
Constellé, 6e, adj. (astroi.) jtun 

tähtifilerön mallitesja tehty. 1. ſynty⸗ 
uyt 

Conster, v. imp. Käydä felmille, ile 
mi: i] conste de cela. 
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Cotasdormation, /. Gännmästys, ällis- 

Consterner, v. a Gämmästyttää, äls 
etyttää. hety 
Constipation, /. umpitauti, umme, 

ummehbus. 
Constiper, v. a. faattaa nmmelle, 

ummistaa. 
Coxstituant, nte, adj. ofana olewa, 

muodostama; les parties c-es, aine 
ofat, muodostamat ofat; waltnuttama, 
maltuun antaja; fäätämä; l’assemblée 
ce, ja la Constituante, f. fäätylofous 
Ranskasſa 1789. — m. jen tokoukfen 
jäfen. 

Constitué, 6e, adj. perustuslaillifesti 
fäätty; lofoonpantu, ajetettu, määrätty ; 
laitettu; bien ou mal c., hymin fo» 
foonpantu, perustettu. 

Constituer, v. a. yhdistettynä olla 
jtn fofonaifuns; l’âme et le corps 
constituent —X Fe ja vuumis 
yyteenjä owat ihminen; (ge. dans ge.) 
€. la félicité dans les richesses, pitää 
onnellifnuden olavan vikkaudesja; c. 
n en suspicion, pitää epäluulon-alai- 
ema; se c. en prisonnier, antautua 
wangilfi; c. qn en dépense, faattaa 

nmuukfin; c. en dignité, afettaa 
wirlaan, armoon. 

tatif, ive, adj. warfinaifesti 
fuuluwa (bin) ; warfinainen, pää-aftals 
inen. 
Constitution, f. fofoonpano; ofain 

keskinäinen järjestys kokonaifesfa ; tila, 
muodostus, faltaifuus, ruumiinraken- 
nus; perustuslaki, hallitusmuoto: fää- 
108; afetus, fääntö; paawilainen bul- 
la; määrääminen, afettaminen; ar- 
gent placé en c. de rente, fortoa 

amaan pannut rabat; — c-s, pl. 
tutresfi, wero. 

Constitutionnaire, s. niiden nimi- 
tys, jotka hymäkimtmät paamillista bnis 
laa Unigonstus 
Constitutionnalité, f. perustuslain 

mafaifuus, perustuslaillifuus. 
Constitutionnel, elle, adj. perustus- 

faillinen. — s. perustuslain puoltaja. 
Constitutionnellement, adv. perus- 

tusleikijesti. 
Constrietour, adj. ja m. lofoonme- 

tämä jäntäre. 
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Oonstrietion, /. fofoonwetiiminen. 
ya astringent, nte, adj. totoonmetä= 

Construoteur, m. ralentaja, faawaais. 
Construction, /. rafentaminen, ra⸗ 

kennus; rakennustaito; laimanralen- 
nus; faawaus; often järjestäminen va 
fennutiesia, toneesja; fanain kieliopil⸗ 
linen järjestäminen lauſeesſa. 

| ire, v. a. rakentaa; faawata; 
järjestää ofat; järjestää fanat kieliopin 
mulaan. 

Constupration, /. wälinäinen raisa 
kaus (natfen). 
, Constuprer, v. a. wäkinäifesti rats 
ata. 
Consubstantialité, f. (teol.) olennon 
— yhtyys Tolnrigbtetfuyden olen⸗ 

a. . 

Consubstantiel, elle, adj. olennon 
puolesta ybbenfaltainen. 

Consul, m. fonfuti. 
Consulaire, adj. fonfult-, fonfuime. 
Consulat, m. tonjulati ; fonfulinwire 

fa 1. wirlasaila. 
Consultant, adj. m. ja s. neuwowa 

waan ei itfe toimittama aftan-ajaja 1. 
lääkäri; aftan-ajajalta 1. Ikäkäriltä neu- 
woa etfimä. 

Consultatif, ive, ad nenmottelewa, 
neuwottelemijesia ofallinen; voix ee, 
jolla on oikeus ottaa ofaa fesfusteini. 
bin, maan et afian ratkaijemifeen. 

Consultation, f. nemmvotteleminen; 
aftansajajan, lääkärin laufuuto 1. neu- 
wo; — c-8, pl. fe hnone parlamentis⸗ 
jä, misjä abmotatit neumottelimat ; la 
chambre des c., paiffa, misjä tamat 
tin admolateja neuwottelemista wat” 
ten. 

Consulter, v. n. fyfyä 1. etfiä neuwoa 
j'ulta. — v. n. neuvotella, keskustella. 

Consulteur, m. c. du saint-office, 
jumaluus-opin tohtori, jota paawi mää. 
väfi antamaan laufuntoa jostakin 16» 
ton-afiasta. 

Consultrice, f. neutvottelija. 
Consumant, nte, adj. bhämittämä, 

kalwaawa. | 
Consumer, v. a. büwittät, jyödä 

(e ruoste rautaa); falmaa (efim. 
ſuru); tuhlata, kuluttaa. — So c., v. r. 
häwitä; tuhlata omaijuutenja; turmel- 
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la tertwentenfä, riutua; turhaan kulut⸗ 
taa ]. menettää aifanfa. 

Contact (ct ääntymät), m. leskeys, 
8 

Contadin, ine, /. (waub.) maamoutta. 
jeux, euse, adj. tarttumate 

nen [taudista]; tarttumusta lemittäiwä. 
Contagion, F. tarttumus; tarttua 

tauti, rutto. 
pontallies, f. pl. soies c., toppaus- 

i. 
Contamination, f. (wanh.) tartutus, 

faastutus. 
Contaminer, v. a. tartuttaa, faa8- 

tuttaa. : 
Conte, m. lertomus, fatu, juttu; c. 

gras, törkeä 1. ſiiwoton juttu; c. jaune, 
€. bleu, c. borgne, c. de vieille, c. 
de bonne femme, c. de ma mère 
lois, c. de peau d’âne, c. de la ci- 
gogne, c. à dormir debout, ämmän: 
juoru; c. à rire, Iystiläs juttu; c. 
fait A plaisir, humitukjelfi kerrottu 
juttu. 

Contemplateur, trice, s. miettijä, 
mietteilijä. 

Contemplatif, ive, adj. miettimä, 
fymä-aatteinen. 

Contemplation, . miettieleminen; 
en c., ſywiin mietteifin mwaipunut; en 
c. de, (wanh.), tatfoen fiihen, lukuun 
ottaen. 

Contempler, v. a. ja m. miettiä, tar⸗ 
faétaa, tutkia. 

Contemporain, aine, adj. ja s. ſa⸗ 
mansailuinen; aikalainen. 

Contemporanéité, f. ſaman⸗aikni⸗ 
fjuue. 

Contempteur (p ääntyy), m. ylen⸗ 
latfoja. 

Contemptible (p ääntyy), adj. ylen. 
katſottawa, halpa. 

Contenance, /. meto, wetoiſuus, ala; 
ajema, vyyhti, olento, täytös; (kum.) 
hämmentymättömyys, taja; une canne 
sert de c., feppi täbesjä faattaa wa⸗ 
paatmpaan ryhtiin; faire bonne c., ol» 

hämmentymättä, pylyä tymenenä. 
Contenant, nte, adj. fifältämä. 
Contenant, m. fifältö. 
Contendant, nte, adj. ja s. yhdestä 

halija (mwiran); filwottelija. 
Contenir, v. a. fijältää, käfittää; ol- 
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la akaitauja, fijäälöitänjäö; pidättää, pt- 
tää; hillitä, mwoittaa. — So 0., v. r. 
hikitä 1. hallita itfenjä. 

Content, nte, adj. (de) tyytymäti 
nen. 

Contentement, mm. tyytymäijyys, 
miellyte, humwitus. 

Contenter, v. a. tyydyttää, miellyts 
ir — Se C., v. r. (de go.) tyytyä 
ihkin. 

Contentieusement, adv. riidallijesti. 
Contentieux, euse, adj. riiban-alais 

nen, vitdeltämä; ritballinen, riitaa, 
viitelemä. 

Contentif, ive, adj. bandage c., pi. 
dättelemä 1. koosja pitämä myötin 1. 
füüre. 

Contention, f. riita, fiista, julkla; 
tulistus wäittelysfä; c. d'esprit, mie= 
lemjännity. 

ontenu, m. fifältö. 
Conter, v. a. fertoa, jutella; en c. 

à gn, en c. de belles, ustotella bulluut- 
fla, joutatvia jaaritella jlulle; en c. à 
une femme, pubella mielityspuheita 
natfelle. 

Conterie, f. monenlaifet balpamai- 
fet Benetfian Lafiteotfet. 

Contestable, adj. 
wastaanſanottawa. 

Contestant, nte, adj. riitapuoli oi- 
leubesja. 

Contestation, f. viita, wastawäite. 
Contester, v. a. riidellä wastaan, 

kieltää. 
, Conteur, euse, s. fertoja, jutteltja, 
jaarittelija. 

Contexte, m. firjanfifjältö, teksti; 
eri fobban yhteen fopiminen edellifien 
ja feuraamwien fansfa. 

Contexture, /. fntous, fude; (lääk.) hus 
toma, futous; (kasw.) rakennus; (hv) 
vieinten talennus kirjallifesſa teok- 
esſa. 
Contignation, 7. aluswuolet, alue- 

tué 
Contigu, Centiguë, adj. rajalle fat» 

tuima, rajalla olema. 
= Contiguitö, f. rajalle fattuminen, ra⸗ 
jauaapuruus. 

Continence, /. tobtuullifuus, kohtun⸗ 
ben pito, itfenfä pibättäminen; wetot- 
fuus, ala. 

riiban-alaineu, 
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Continen j. kohtnullinen, t 
fenfä —æã puhdas; fièvre | tr 
<-e, yhtämittainen Inmetanti. 

Continent, m. maunerntaa. 
Continental, ale. adj. mannermaan-, 

mannermaahan funfurva. 
Contingence, /. ſatunnaifuus, mab- 

bollifuus. 
Contingent, nte, adj. jatunnainen, 

mahdollinen; portion c-e, määräsoja, 

Gontingent, m. ofuus, ofa; ofinfomats | — 
fu, —— 

adj. yhtämittainen, her⸗ 
te laftaamaton. — m. ‘fo 0, 
folonainen; — Ala continuo, adv. ajan 
pitkään. 

Continnateur, m. jatfaia. 
Continuation, f. jatfo, jatkaminen. 
Continuel, elle, adj. yhtämittainen, | w 

kestävä, pitkittymä. 
Continuellement, adv. yhtämittai- 

lesti, yhtenänjä j. x. e. 
—— v. a. jatfaa, pitkittää; 

(&, de itää päälle, tehdä edeleen. — 
W. 10, pittittyä; ulottua: cette 

cdte continue jusgu 
Continuité, f. te 

n'à. 
mätön mälisyh- 

teys, vhtäjakjoijuus, vytämittaifuuns. 
Contintiment, Continuement, adv. 

yhtämittaijesti, faffaamatts. 
Contondant, nte, adj. mufertawa; 

työnnilä. baawottatve. 
Contorniate, adj. f. médaille c., 

eräs laji wanhoja uparirahoja fohoa- 
walla reunuffella, fontorniatisraba. 

Contorsion, . jäntäveiden 1. jäjenten 
weulotus, mäännellys; irma, kaswo⸗ 
jen wenlotus, wäänteleminen; ylön: 
paltifet ruumiin-kikunnot. 

Contour, m. piiri, rajapiiri, fonturi. 
Contourné, 66, part. ja adj. piirin» 

fä, vajojenja puolesta määrätty 1. piir⸗ 
vettiy; wenlo, wino, kant; (tum.) tees⸗ 
fennelty, raskas (tirjotustapa). 

Contourner, v. a. määrätä 1. piir- 
tää rajaptirit, tonturit macfaus- |. weis- 
tolumalle; faattaa muodoltanja ja ot 
fealta ajemaltanja pois; faattaa wi⸗ 
nolfi, weunlokſi; tää, liertomattoilla 
larttaa: c. les douanes. — Be 0., v.r. 
fiertaantua, kiertyä. 

Contractant, nte, adj. ja s. wüli- 

171 Cont 

to | puheen, tontrabbin tekemä 1. tekijä, kon⸗ 

tracte, adj. (Rieliop.) lupiotanut. 
Contraoter, v. a. tehdä 1. päättää 

tälipule 1. liitto, ryhtyä ]. rueta 
liittoon, ystämyyteen j. n. €; faattaa 
päällenjä, jo1 joutua (jhlin): c. une ma- 
adie, des dettes; faada, omistaa: c. 
une habitude; (tieliop.) lupiötaa ; 
wetää kofoon [jäntäreistä j. m.]. — 
n. (avec gn) tehdä fontrabti 1. mälipuhe. 
— 86 €, v r. wetäytyä fofoon [jän 
täreistä j. 

Contraotif ive, adj. fofoonwetäwä, 
fupistama. 

Contractile, adj. jota on mahdolli 
nen metää tokoon 1. fupistaa. 

Contractilité, f. ominaijuus efinees- 
jä että fitä twoibaan fupistaa 1. fofoon- 

Contraction, f. totoonwetüminen ; : 
fupistuminen, lyhennys (fieliop.). 

Contractuel, elle, adj. fontrabbin, 
wilipudeen m mukainen. 

me — —— 
—S tauti). 

ntradioteur, m. wastaanwäittäjä ; 
wastaaja (oifeubesfa); c. légitime, afian- 
omainen riitapuoli; acte sans c., rit 
tapuolia tuulustamatta annettu "pää. 
tös 

Contradiction, f. wastawäitÿs ; ris- 
tirtttaijuus. 

Contradictoire, adj. ja f. ristirii 
tainen, wastalohtainen; tuomio lauge- 
tettu, fittenfuin aflanomaifia on fuu- 
lustettu. 

Contradiotoirement, adv. ristiriitai 
festi j. m. €. 

Contraignable, adj. jota moidaan 
lainpakolla faattaa täyttämään jen; 
o. ar corps, jota woibaan wanfeu- 

pakottaa. 
—— — v. a. (à, de faire) pas 
lottaa; waitvata, ahdistaa: sa présence 
me contraint, läsnä-olonfa waiwaa mt» 
nua; cet habit me contraint, tämä 
waate ahdistaa minua. — Se C, v.r. 
wälkifin pitäytyä, hillitä itjenjä. 

Contraint, ainte, adj. mälinäinen, 
wastenmielinen; luonnoton, epäwapaa, 
teeskenneltty ; ahdistettu. 

larin foifeutumis 
6 jäntävetsjä ja 
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Contrainte, /. palko; ahdistettu tila, 
ahdistus; epämapans ; teeskennellys (ir: 
jotustamaslja); laillinen paltokeino ; pääs 
DS laillijesta pakosta; c. par corps, 
welkawankeuden tuomio. 

Contraire, adj. ristirtitainen, was 
tainen, wastallinen; wabingollinen. — 
Au c., adv. päinvastoin. 

Contraire, m. mastafohta; aller au 
c. de, wäittää wastaan, mastustaa. 

| Contrairement, adv. (à) mastoin 
t 
Contralto, m. alti-läni laulusja. 
Contrapontiste, m. fämeltäjä, jofa 

hywin tuntee fontrapunltin. 
Contrariant, nte, adj. wastamwäitöl» 

ftin Galukas; ristiriitainen, mastusta- 
mainen. 

Contrarier, v. a. mäittää, janoa, teh⸗ 
dä wastaan; mastustaa, estää, haittaa. 
— Sec. v. r. olla keekenänfä ristirii- 
faite: 

ontrariété, f. riitaiſnus, wasta⸗ 
kohta; mastustus, este, —* 

ntrasto, m. mastafobta, erinkaltai⸗ 
uus. 
Contraster, v. a. (avec) olla jlulle 

mastalohtana; jyrkästi erota (jotkin), 
olla ſoweltumatta jhlin. — v. a. muo- 
dostaa mastakohdakfi: ce peintre con- 
traste bien les tötes. 

Contrat, m. wälipubhe, liitto, fon- 
trahti; c. social, yhtetskunnallinen liits 
to 1. mälipuhe. 

Contraventeur, n. (wanb.) lainrif» 
ja. 
Contravention, /. lainrifos, riffomi- 

nen; pienempi rikos, joka kuulun po- 
fifin tuomio-alaan. 
_ Contrayerva, /. perulainen faswi, 
jonka juuvi käytetään myrkynmastut- 
ena 
Contre, prep. wastaan, mastapäätä, 

liti; j'étais tout c., olin aiman wieres- 
fä, — adv. fitä wastaan; je suis c., 
minä olen fitä wastaan. — m. faifli 
mitä woidaan afiata wastaan mwäittää ; 
le pour et le c., aftan myötä ja was» 
tapuolet; par c., formantjetfi, masta» 
wiuorolfi; faire c., panna jlin was⸗ 
tau (peet). 

Contre-allée, f. fiwnkäytämä. 
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Contre-amiral, m. fontre-anirait ; 
fontre-auriralin laima. 

Contre-appel, m. wastaloukku (miel> 
fatlusfa); toinen efitnhunto (tehtaisfa) ; 
kay vontumie-fignali (tajarmeidja, 
eirtsfä). 
Contre-approches, j. pl. wastawa- 

rustuffet. 
Contre-balanoe, f. wastapaino, was- 

tapnnnus. | | 
Contre-balancer, v. a. pitää tajapais 

nosfa, punnita; mastata, olla maslta- 
painona. 

Contrebande, /. fafafulietus, tullin- 
fierto; fielletty tamara; faire la c., ja- 
latuljetusta harjottaa. MUN 

Contrebandier, iore, s. tullinkiertä» 
jä, falakuljettaja; kielletyn tamaran kan⸗ 
pittelija. 
jen Contre-bas, adv. ylhäältä alas 

päin. 
Contre-basse, /. fontrabasjo. — 
Contre-batterie, j. wastapatteri. 
à Contre-biais, adv. ylös alas, nu⸗- 

rin miekoin. 
Contre-boutant, m. tujemunri. 
Contre-bouter, v. a. rafentna muuri. 

toifelle tukeekfi; tujeta, tynkiä. 
Contre-calquer, v. a. tehdä waste 

huimaus. 
Centre-carène, /. (laim.) töölifika 1. 

talfapobja falerisia. 
Contre-carrer, v. a. mastustaa, ryh⸗ 

tyä wastustustoimiin. 
Contre-charme, m. masta-noitumi» 

nen, mastataila. 
Contre-chässis, m. fijäpuolijet lafit. 
Contre-elef, f. mwiimetfen holwiki⸗ 

wen oikeas, 1. wafenpuolinen kimi. 
Contre-coear, m. rautapelltnen mue 

raus tulipejäsjä. — A contre-coeur, 
adv. wastenmieltfesti. 

-CONP, 1. talaifin-kimmahu- 
tués, talaifin-poukahdus, ammabbus; 
[yönnin tuntuminen fatutetun paikan 
wastaifella puolella; (lum.)wastawai- 
lutus, takaifimemailutus; agir par € 
sur, wailuttaa talaifin inkin päälle. 

Contre-danse, /. ristitansfi, lontra- 
tanefi, katrilli; jen mufiki. 

Contre-dater, v. a. panna toinen an» 
topäimä. 

Centre-déciaration, j. wastafelitys. 
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Controërrs, v. a. mäittikä maataan, 
Kedtää; olla ristiriidasta, olla mwastai- 
men, fotia mastaan; firjottaa wasta- 
wäitös rittapnelen wäitökiin (oilens- 
toon). — So 0., v. r. olla ristiriidasſa 
itfedänjä 1. toinen toistanfa wastaan. 

Contredisant, nte, adj. ristirtitai- 
unen; wmastamwäitökfiin halukas. 

Contredit, m. mastamäite, mastaan- 
fauominen. — Sans c., adv. wastaan: 
fanomatta, Kieltämättä. — C-8, pl., Wass 
tajelitys oiken 

F. eut, paikkakunta, mai. 
jema. 

Contre-échange, m. waibetus, waih⸗ 
to; en c., mastamuoroon. 

Contre-eflort, m. mastaanponnistus, 
wastustus. 

Contre-enquête, f. tutkinto, jota rit 
tapuoli panee toimeen toifen riitapuo⸗ 
Sen tutkintoa lumotakjenja. 
"Contre-6preuve, /. fuwa 1. piirros, 

jola on painettu toi esta merelfeltä pai- 
535* wasta; aͤdneſstys wasta-ehbo- 

tre-épreuver, v. a. ottaa werel. 
feitä painetusta kumwasta toinen kua. 

Contre-espalier, m. penjas-aidan 
westapuolinen penfassaita. 

Contrefaçon, f. luwaton falun 1. 
aflen mukaaminen; [umwaton mukaelma 
L mufaama; (uwaton painetun kirjan 
toistamijeen painaminen, jällipainanta. 

Contrefacteur, m. — painat. 
toja, toietamijeen painattaja. 

trefaction, /. luwaton toietami- 
joen peinattaminei; tahojen, waltiopa- 
perien, nimefimen mufaaminen 1. mätis 
rentüminen. 
Con i a. jälitellä, ofotella, 

mutata: olla olemananja, olla muka; te 
estennellä, muuttaa toijenlaijelfi; wään- 
tää, rmmentaa; (uwattomastt mulata 
L painattaa. — 86 0., v. r. teeslen- 

Contrefaiseur, m. jälittelijä, ofot- 
telija, mukaaja. 

. Cantrefait, te, adj. fuwatou, vuma, 
jostuunut. 
Contre-fenètre, f. ftfäpuolifet lafit; 

Coatre-fou, m. tulenmarjostin. 
Contre-fiche, /. tuki, tyntö, pöntkä. 
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Centro-finesse, /. wmattojuoni, 1906- 
tatoutfu. 

Contre-forces, f. pl. mastaan-mai- 
futtawat woimat. 

- fort, mn. tuetusuruuri ; uute, 

nytepuu; twuortbarianteen ſiwuhaara. 
—— F. Tontrafuga (mufi- 

a 
Contre-gage, m. pantti, wastiue. 
Contre-garde, m. fe wirkanties ra⸗ 

hatehtaasja, joka pitää tilifirjat (ula- 
tettamasta kullasta ja hopeasta. 

Contre- F. bastiouin ullowa- 
rustukſet. 

Contre-hacher, v. a. wetüü ristimii- 
tuoja warjon tummentamifelfi waski⸗ 
piirrolfesfa. 

Contre-hachure, f. ristimiimat as: 
lipiirrolfesfa. 

Contre-haut, adv. alahalta ylöspäin. 
Contre-indication, /. (lääf.) oireet, 

joiden tähden täytyy olla käyttämättä 
lääkkeitä, mitkä muista oireista woifi 
päättää fo iwikfi. 

Contre-jour, ” paifta, joka on was: 
tapäätä päimää 1. waloa, —— 
mwasta-päimä. — À o., adu. iwastapäi ⸗ 
mään; määrästä waloefa. 

Contre-latte, f. vuode tiilis 1. lid» 
talkimi-katon alla. 

Contre-latter, v. a. ruoteilla warus- 
taa, panna ruoteet. 

Contre-lettre, f. aflaliria, joka ku⸗ 
moo edelliſen; wasta- mellafirja. 

Contre-maitre, m. tehtaan mestari, 
mwäenlaitfija; purjemestari (laiwaefa). 

Contremandement, m. mastaläsky, 
kielto. 

Contremander, v. a. antaa wasta- 
täsky, Tieltää pois, tehdä annetut täs. 
tyt mitättömitfi. 

Contre-marche, /. wastamarsft, ta- 
fa aifin marsfiminen 

ntre-marée, f. tafatulwa; epü- 
füännbllinen node ja wuoffi. 

Contre-marque, /. wastamertfi. 
Contre-marquer, v. a. pauna was⸗ 

tamertti. 
Contre-mine, /. wasta-mina; was⸗ 

taloullu. 
Contre-miner, v. a. waeta-minoilla 

toarnstaa, 
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Contre-mineur, m. westa-minan Tais 
waja. 

Contre-mont, adv. (wanb.) wasta- 
mäkeä; à c., mastamwirtaan. 

Contre-mot, m. muutettu tunnnsjana. 
Contre-mur, m. tujemnuri. 
Contre-murer, v. a. tehdä tmjemmuri. 
Contre-ordre, m. wastakusky; font. 

Ta-orderi. 
Contre-onverture, f. ([ääf.) haaman 
— fiwulta mär'än päästämi 
fetfi 

Contre-part . twastafämel, tois 
nen —E a isfa; (kuw.) wasta- 
riitainen mielipide 1. — 

Contre-peroer, v. a. lämistää wasta- 
päästä. 
à Contre-pèse, adv. famanpainoi- 

esti. 
Contre- “peser, v. a. wastata painos- 

ja, olla mastapainona; olla mertainen. 
— 80 6., v. r. olla toinen toifenfa wer- 
tainen; painosja wasltata toinen toifel- 

ontre- pe m. talajälli; prendre 
le c., ajella talajälkiä; ajella päinvas- 
taifeen A (Eu. wastakohta. 

ntre- pleige, m tafauffen takaaja ; 
mwastatakaaja. 

Contre-pleiger, v. a. toimittaa ta- 
tans 1. wafuus takankjesta. 

Contre-pords, m. mastapaino; nuo- 
rallatämijän wippapuu; fellonpuntti. 

Contre-poil, m. mastakarmaan ole- 
wa puoli; à c., wastalarwaan; (furo.) 
takaperoifesti. 
ne Contre-point, m. fontrapunfti mufis 

ontre-pointer, v. a. neuloa, tifata 
molemmin puolin; afettaa patteri pat- 
teria wastaan; (furm.) mwastustaa, was- 
taanfanoa. 

Gontre-poison,. m . wastamyrkky. 
Contre- porte » F- tahdenfertaine oi, 
ont inan La 

Po 
Contre-porteur, f. — 
Contre-peser, v. a. panna 1. fitiots 

taa määrin —æ 
Contre-poseur, m. muurarin J. fi. 

wenbaffaajan n (U 
Contre- wäärin Kiriotta- 

minen are AR 
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Contre-projet, m. wa tué. 
Contre-propos. m. fuffela |. wifteié 

Wwastaus; mastallinen mielipide 1. lau⸗ 
funto, wastallinen ebbotus. 

Contre-quille, JA tsälifika, talkapohje. 
Contre-rövolution, f. iwastakumons, 

wasta-rewolutiotti. 
Contre-revolutionnaire, adj. ja s. fe, 

jola hankit wmastakumousta. 
Contre-ronde, f. toinen wabbin tar- 
stus. 
Contre- -ruse, f. wastakuje 1. tonfku. 
Contre-salut, m. (laiw.) terwehoe⸗ 

ampumiſelle wastankſekfi ampuminen. 
Contrescarpe, /. mallikaimannon 

ulospäin laltto fimu; katettu 1. fuojeltn 
läytämä mallin ulkopuolella. 

Contrescarper, v. a. tontreskarpilla 
warustaa. 

Contre-soel, m. finetti, jota mirtakuu- 
malja pannaan aftakirjoja yhdistämän 
naudan päähän. 

Contre-soeller, v. a. yhdistää afta- 
lirjat finetillä. 

Contre-seing, m. wastalirjotus. 
Contre-sens, m. määrämieli, nurja 

mieli, päimvastainen mieli. 1. Mae 
nurjapuoli; määrä tabo; à €. ⸗ 
peroifesti, nurin, nurintapaifesti, mää» 
rätä — ta. 

tre-signal, m. maltamerfti, kiel⸗ 
RS 

Contre-signataire, m. nimellä wab> 
wistaja. 

Contre-signer, v. a. nimellänjä wah⸗ 
mistaa ]. mwastakirjottaa. 

Contre-taille, jf. ristimiimat wes- 
lipiirrokfesja. 

Contre-temps, m. armaamaton este 
1. mastoinkäyminen; jopimaton aila, 
—X aifa. — À c., adv. (opimattomasti, 
opimattomalla ajalla. 
Contre-tenant, m. mastustaja ture. 

nanspelisfä. 
Contre-tenir, v. a. wafaralla tueta 

alta päin, fun päältäpäin lyödään. 
Contre-tirer, v. a. ottaa fuivaus 

painamalla werekfeltä painettua fuwe-, 
usta mastaan; ottaa lopia tuvankjesta 
läpikuultamale paperille. 

Contre-tranchée, faartotairues, 
jota piiritetyt taimwatvat piirittäjiä mas» 
taan. 
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à Oontre-val, adv. (wanh.) alas- 
mäteä, alasmyöten. 

Contrevallation, f. wallitu8, jota pii 
rittäjät tekemät piiritettyjä wastaan. 

Controvenant, nte, s. riffoja. 
Contrevenir, v. n. (à ge.) rittoa 

jän wastaan. 

Contrevent, m. affunan{unfin; tuus 
lenfnoja. 

Contreventer, v. a. tueta tuulta was 
taan. 

Contre-vérité, f. puhe 1. laufunto, 
jofa on päimvastoin fitä, mitä mieli» 
tään, illu, ironia. 

Contre-violon, m. fontrabagfo. 
Contre-visite, f. uuft fatfelmus toi- 

feu viitapuoleu pitämän katjelmukfen ku⸗ 
moomifetfi. 

Contribuable, s. meronsalainen, we⸗ 
vollinen. 

Contribuer, v. n. (a, pour) amul- 
lauja edistää, edes-anttaa; maljaa 1. 
fuorittaa eroja; maljaa paloiveroa wi 
hollifelle. | 

Contributaire, adj. ja s. weronsalai» 
nen. 

Contributif, ive, adj. merone, mero-, 
rôle c-e., weroluettelo; portion c-e, 
oſuns meroisja. 

Contribution, f. mwero, ulostelo; c. 
foncière, maawero; c. personnelle, 
henfiraha; palomero, palkoivero ; (lafit. 
c. au marc le franc, weftojien mäti 
(uhdallifesti jaettama pejä. 

Contrister, v. a. furettaa, huolettaa. 
Contrit, ite, adj. latutvainen, fors 

rettu ; furullinen, bnolistanut, alakulois 
nen. 

Contrition, /. tatumue,tatumustusta, 
ſydämen fortumus. 

Contrôle, m. mwastaluettelo, mwasta- 
litja oikeakfi wertailemista warten; maa- 
impito, lontroli, tontrolörin wirka; lon» 

trolimerffi fullasfa ja hopeasſa; fon- 
trolimwirasto; mieslnettelo, henkilnettelo, 
tortastue, filmälläpito. 

Contrôler, v. a. pitää mastalnette- 
loa, wastalirjaa; pitää filmällä, tarkas 
taa, fontrolerata; panna fontrolimerfti 
TT ja hopeaan; (lum.) moittia, 

Contrôleur, m. fontrolbri; ranéfa- 
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laisten prinsfien talondbeu-hoitaja; piä 
füpiljetin wastaan ottaja. 

Contrôleur, euse, m. ja f. moittija, 
fättijä, myösijä. 

Controuver, v. a. jfepittää tokoon, 
mwalehdella. 

Controverse, 7. oppinut fiteta 1. 
wäitös jostakin aineesta 1. opinkappa- 
[eesta; polemili. 

Controversé, 60, adj. mäitökjen-alais 
nen. 

Controversiste, «=. jola felmittää 
mäitökjensalaijet opinlappaleet. 
Con f. esteetön poisjäämi- 

nen oilendesta. 
Contumacor, v. a. antaa päätös tois 

fen riitapuolen Poisolleofa. 
Contumax, Contumace, j. ja 4. 

esteettömästi oikeudesta poisjäänyt. 
Contumélie, f. ( wanh.) ſolwans. 
Contus, use, adj. ruhjottu, fatutettu. 

n, f. vuhjemamma, ruhjah⸗ 
dns, furwaus, tävähdysmwamma. 
| tusionner, v. a. (wanh.), ruh⸗ 
joa, furmaista. 

Convaincant, nte, adj. walunttaiva, 
palottama uskomaan. 

Convaincre, v. a. mwaluuttaa, mat» 
muuttaa, faada uskomaan. 

Convalesoenee, f. toipuminen, pa- 
rantuminen. 

Convalesoent, nte, adj. ja s. toi» 
puma, parantuwa. 

Convenable, adj. (a) fopima, ſowe⸗ 
lias; mukama, lefwollinen, bybbyllinen. 

Convenablement, adv. fopimasti j. 
. & 
Convenan . yhdenmukaijuns, yh⸗ 

téfointuif * aenee fs A 
fuus, fomeliaifune (käytökfesjä); 
liſnus, hyöty. 

Convenant, m. entinen presbyteris 
ten liitto Skotlanntsfa, 

un 

106 

Con . n. (apnm. étre) olla 
Hytä mieltä; juostua, fopia (istfin de); 
myöntää, tuunustaa (de ge.); ſowel⸗ 
tua, fopia yhteen (à jnlinkansfa) ;(apum. 
avoir) (opita, kelwata, olla mieleen, olla 
fowelias (à à gc). — Se o., v.r. 
toinen toifellenfa fopia; fomeltua ie 
teen; — v. imp. ſopii, Käy, on ſoweli⸗ 
asta, hiodylſlistã. 
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ofous. | 
Convention, f. fowinto, liitto, ehto, 

wälipuhe; lonmenti; c. nationale, lan- 
jallistonmenti RNanskasja; c. de ma- 
riage, naima-ebbot; de c., yleiſeen nos 
tumutfeen 1. myöntymijeen perustettu: 
monnaie de c. 

Conventionnel, elle adj. myöntymi- 
feen, ſnostumnkſeen perustettu, wan⸗ 
ban taman mukainen, mielimaltainen. 
— m. ranskalaiſen konwentin jäjen. 

Conventionnellement, adv. fuostu- 
mulfesta, wanhan taman mukaan, mies 
liwaltaiſesti. 

Conventualité, f. luostariselämä; 
{uoStarillifuns. 

Conventuel, elle, adj. fuostarin-, 
luostaris.-- m. luostarimweli. 

Conventuellement, adv. luostarin 
laltaijesti, luostarimaifesti. 
Conv ce, f. yhteen pisteejen hh⸗ 

tyminen, kahden witwan fuunta yhti 
älle; c. électrique, [ähköjäteiden ſuunta 
yhtiälle. 

Convergent, nte, adj. famaan pis- 
teefen —fuunniteltu; toinen toifeenja 
päin kaltema. 

Converger, v. n. fläydä famaan 
pisteejen yhteen [wiimoista]. 

Convers, erse, adj. fröre c., pals 
welija-munffi; soeur c-e, palmelija- 
nunna. 
Conversable, adj. ſeurallinen, feura- 

mielimen. 
Conversation, /. fansjapube, pali- 

noiminen, haastelu. 
Converseau, m. myllyntahnan fanfi. 
Converser, v. n. (avec) haastella, 
ere fanella; (fuw.) pitää fans: 
alkiyntiä ; (fotam.) kääntyä. 
Converaible, adj. 1. Convertible. 
Conversion, jf. muuttuminen, muus 

tos, maihetus; (fotam.) füänti; kään 
tymyö; c. des rentes, welan, koron 
dj lorfeammatffi 1. alhai- 
emma 
Converso, m. (laiw.) ifonmaston ja 

foflamaston mälillä olema tila lais 
waulannella. 

Converti, ie, adj. ja part. muuttu. 
nut, waihdettu; kääntynyt; nouveau c., 
nouvelle c-e, äskenkääntynyt, projelyti. 
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Convertible, adj. mahdollinen munt- 
taa 1. muuttua, jota woi wmaihtaa 1. 
kääntää. 

Convertir, v. a. muuttaa, meil 
taa; uudestanja fulattaa, uudestasrja 
myutätä 1. vahakfi lyödä; (kuw.) lään- 
tää. — Se o. v. r. kääntyä. 

Convertissement, m. muuttuminen, 
muuttaminen, wathtaminen; ſulattami⸗ 
nen, uubestanja mbnttäliminen. 

Convertisseur, m. lääntäjä, lään 
täjä-pappi. 

Convexe, adj. fupea, fupera, tehlerä, 
mylemä, finfin-muotoinen, 

Convexo-Convexe, adj. molemmin 
puolin lupea. 

Convexité, jf. fupeus. 
Conviction, /. wakuutus, walawa 

usto; todistukilla woittaminen 1. fito- 
minen. 

Convié, m. pyydetty wieras. 
Convier, v. a. (à) pyytää wieraafft; 

käskeä, faattaa, maatia; (kuw.) kiihot- 
taa, yllyttää. 

Convive, m. ja f. pöytäklumppatti. 
Convocation, /. totoontutſumus. 
Convoi, m. ruumiinfaatto, ruumttn- 

faattajat; fauppalaimoja fuojelemista 
warten faattama fotalaima 1. laimasto, 
fuojelijalaiwa; muonahtormasto fuo- 
jeluewälimenjä. 

Covoiement, 1. Convoyement. 
Convoitable, adj. (wanb.) toimot- 

tama, ſuotawa. 
Gonvoiter, v. a. lürilit, pyytää, his 

mota. 
Convoiteux, euse, adj. (wanh.) Ge- 

tas, Cärläs, halukas. 
Convoitise,f. lärtkäys, hettaus, halu. 

voler, v. m. en secondes noces, 
naida tojotamijeen. 

Convoluté, 60, adj. foloontääritty. 
Convoquer, v. a. lutiua tokoon. 
Convoyoment, m. fnojelusfaatto, fou. 

woi. 
. Convoyer, v. a. fuojelijaua, warti- 
jana faattaa, fonwojerata. | 

Convoyeur, m. fuojelijo- 1. wartija- 
laima, tonmoilaima. 

Convulsé, 6e, adj. juonenmetoa, puis- 
tuttaja-tantia fairastawa. 

Convulsif, ive, adj. puistuttama, 
pingottawa, mämnähtämä, mainokjelli- 
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nen,fuonenwebon-tapainen; puistutusta, 
waïinosta wailuttawa. 

Convulsion, f. puistutus, wainos, 
pingotus, fnonemveto. 

Convulsionnaire, adj. fuonenivetoa, 
puistutusta, mwainosta fairastama. — 
m. hengellifisfä afloisfa haawekſtja, joka 
joutuu baltioibin. 

Convulsionner, v. n. Se Convulsi- 
onner, v. r. (iwal.) joutua Haltioihin; 
WMUistyä. 

Convulsionniste, m. f. Convulsion- 
naire. 

Conyze, f. Conise. 
Coobligé, sm. kansſawelwollinen, 

ynnä toijen kaneja jhkin welwotettu. 
Cooperatour, trice, s. työkumpp ani; 

apuri. 
Coopération, f. yhteijesti wailutta- 

minen 1. työskenteleminen. 
Coopérer, v. n. (a) olla awullinen, 

yhteijesti edistää. 
Cooptation, f. feuran jäjenelfi wa⸗ 

Titfeminen. 
Coopter, v. a. walita jüfeneffi feu- 

raan, tawallifia fääntöjä noudattamatta. 
ination, /. järjestäminen, jär- 

estys. 
Coordonner, v. a. järjestää, afet- 

toa tarkotukjen mulaijeen järjestykfeen. 
Coordonnées, /. pl. (fieltop.) rinnas» 

tetut laufeet. 
Copahu, m. fopai-balfami. 
Copal, m. lopalisgummi. 

. Copartageant, nie, adj. ja s. ojal- 
linen. 
Go er, v. a. jafaa jun toijen 

Tansfa. — Se o., v. r. jalaa keskenänfti. 
Copayer (ay =aj), m. fopai-puu. 
Copeau, m. lastu, höylänlastu; vin 

de c., miini, jota on höylän-lastuilla fel- 
Teytetty. 

Copeck, {. Kopeck. 
Copermutant, m. Gengellinen wirka⸗ 

Hiv ola toijen kansſa waibettaa wir⸗ 
aiffaa. 
Cophose, /. beiflobermoifuubesta ſyn⸗ 

tynyt kunrous. 
Cophte, t᷑. Copte. 
Copie, f. lopia, jäljennös, painetta 

walfi aimottu fäfiliriotus; c. figurée, ko⸗ 
pia 1. jäljennös, jola on niin tarkoin 
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tehty, että alkuteoljen mirheetkin fiinä 
öh tymwät. 

| Copier, v. a. fopiolta, jäljentää; mu- 
| tata; ofotella, mattia. 
|  Copieusement, adv. runfaasti, yl⸗ 
täkylläijesti. 

Copieux, euse, adj. runſas, yltäkyl- 
läinen. 

Copiste, m. fopioitfija, jäljettelijä, 
mufaaja, mattija. 

Copreneur, m. fansfatwouraaja. 
Copropriétaire, m. fansfa-omistaja. 
Copter, v. a. paufuttaa, läpätä. 
Copulatif, ive, adj. (lieliop.) yhdis- 

täwätnen. 
Copulation, /. c. charnelle, liballi- 

nen yhdistys. 
Copulativo, “(Heliop.) yhdietysſana. 
Copule, f. (tieliop.) topula. 

, m. kulko; wiiri; kirkonkukko, 
tv.) leiflari, mahtaja, mabbtffi; coq 
’Inde (g ei äänny), kalkkuna. 
Cog-a-V'äne, m. juoru, lovi, [örpötyö. 
Gognard, m. nais⸗unros, keikkari; Iör= 

pötteltjä. 
Coquâtre, m. puolifapuunti. 
Coque, f. fuori — pähkinüin, 

mantelin j. n. e.); fiementota, ſiemen⸗ 
tuppi; madonkoppa; filkkimadon fo- 
fongi; laiwanrunko; oeufs à la c. ko- 
fonaifina keitetyt munat. | 
Coguecigrue, f. ämmänjuoru, jouta- 

wia. | 
Coguelicog, =. fuffuliiluu. 
Coquelicot, m. unifufta, walmu (pa- 

paver rhaeas). 
: v ouneliner, v. n. kiekua, laulaa [fus 
osta]. 
Coquelourde, f. täenfilmä, Läektkö 

(anemone pulsatilla). 
ueluche, f. päähine, fadehuppu; 

lemmikki, lemmetyinen; hinku, tuklu-yskä. 
hi Coqueluchon, m. eräs wibüinen pää- 
ine. 
Coguemar, m. webenlimmitys-pannu. 
Coquereau, m. wähtinen purfji. 
Coquerelles, f. pl. tuleentumattomat 

pähkinät. 
oqueret, m. juutalaiskirfikkla (phy- 

salis alkekengi). 
Coquerico, m. fuffufitluu. 
Coqueriquer, v. m. liefua, laulaa 

[fufosta]. 

12 
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Coqueron, m. teitinfoju mähäifisjä 
alukfisſa. 

Coquet, m. eräs mähäinen jolisalus. 
Coquet, ette, adj. mielistelemä, wei⸗ 

fistelewü; fuofionhaluinen. 
goqueter, v. n. mielistellä, meikis- 

te 
Coguetier, m. muna- ja tanalaup- 

pias; munaluppi. 
Coquetterie, f. mielisteleminen, mwei- 

fisteleminen. 
Coq , m. nälkinkengän, kote⸗ 

loifen fufuun fuuinrwat elämät; näfin 
fengün kuori; teoffet nätinfengän kuo⸗ 
vista. 

uillart, m. fora, josfja on wä⸗ 
häikiä näkinkengän kuoria feasfa. 

Coquille, /. nätintengä n, Toteloifen 
Muori; tyyjä munan 1. pähkinän kuori; 
ullokornva; lannunan fanffi 1. wänti. 
pannu; luski-istuimen atouts wau⸗ 
mutsfa; hatunlieri J. röytä; näkinkengän 
muotoiſet foristulfet — rakennulfisja; 
jäntti 1. ponnin lukuefa; miekan ponfi; 
määrä kirjain painosja; or en c., tule 
tamäri. 

Coquilleux, euse, adj. nälinlenkiä 
täyfi, näkinkengän felainen. 

Coquillier, m. fofoefma näkinkenkiä. 
Coquillier, ière, adj. fanotaan fi- 

wistä, joisſa on kimwettyneitä uüfinfentii. 
, Ine, o. konna, wetjari, illiö, 

riiwid; weitikka; pelkuri; portto. 
ine, adj. fonnamainen, ilkeä, 

rietas, irsta8; métier c., vie c-e, tyh- 
jäntoimittajan wirka 1. elämä. 

Coquinaille, . irôtas roistomäti. 
Coquiner, v. n. elää irstaasti. 
Coquinerie, f. fonnantyö, koiranturi. 
Coquinet, m. weitikla. 
Coquiole, 7. (tasm.) abo-nata (fes- 

+ tuca ovina); uÉonfaura (avena fatua). 
Cor, m. tormi, foittotormi, metfäs- 

työtormwi; warpaanliila. — À 0. et à ori, 
adv. funrella melulla, kaikin mofomin. 

Coracite, /. L Bélemnite. 
Corail, m. foralli; c. de jardin, es- 

panjan pippuri; coraux, pl. forallifoto- 
elma 

Coraignes, f. pl. torallijet korwa⸗ 
renkaat. 

Corailler, v. m. foiffua [forpista] ; 
pyytää koralleja. 

raillöre, Ceraillerie, /. toralli- 
pyyn warten mwarustettu dei 

Gorailleun, m. forallin pyytäjä. 
ine, adj. forallinfaltainen, 

Pi 
Coralline, f. forallifammaf. 
Coralloïde, adj. forallinmuotoinen. 

NÄ (ta8w.) hammasjuuri (dentaria) ; 
6 jäkälän laji. — m. eräs puunfal- 

tainen merilasmi. 
Coran, Koran, Choran, Alcoran, m. 

forani, mubamebilaisten pyhä raa 
mattu. 

Corassin, m. louri, ruutana. 
Corbeau, m. Drppis baubanfaiwaja 

ruton ailana ; nislafiwi 1. hirſi; entraus- 
jata, iatugola; tähtifilerön nimi etes 

ifelä taimaalla. 
rbeille, /. foppa, füfiloppa; yl- 

jän thla-Iab a: tulfaloppa; hedelmä- 
toppa: malli oppa. 

Corboillée, J. topallinen. 
m. (ennen) ifo posti 

—8 v ia kulki Parifin ja Corbeil'in 
wälillä; (nykyään) junret S-istutta- 
wat waunut; raumiinwaunut; Gowin 
työkkimaunnt. 

Corbillat, m. forpinpoifanen. 
Corbillon, m. mwähäinen koppa; eräs 

leikki —*8 olo). 
Corbin, m. lorppi: bec de c.,fepin me- 

tara 1 , Jalava, a, pin £ toukka; fatarakeppi. 
Corbleu, {. Morbleu. 
Corcelet, L Corselet. 
Cordage, m. touwisto; löyfi; hallo- 

jen mittans foylittäin; c. blanc, ter- 
waamattomat touwit. couwi 

rdager, v. m. punoa touwia. 
Corde, f. toumi, köyfi, nuora, liina; 

hirttämis-nnora, Hirfipuu; pelinkieli; 
nuotti, fämel, ääni, afforbi; lanka (fan- 
faaëfa) ; fiima, wadus; jänne (loufesfa); 
os fi, fylimitta balfoja warten; 
kellosſa); korda (ctrteliefa); (lää! 5 
tävien pingotus; c. à fou, fytytin, 
funttu; tabac en c., rullatupaffa; 
cet habit montre la c., waate on 
fufunut, että langat näkymät. 

66, adj. ja part. punottu, fäie- 
tetty, tierretty; ; mitottu [bafoista]. 

Cordeau, x. paula, nyöri, mitta 
nyöri; hinansköyfi (jolla afntfet hina- 
taan pitkin jokea). 
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Cordeler, v. a. palmiloita. 
Gordelette, f. nyöri, nuora; nuorans 

pät ä. KJ 

Cordelier, m. franfisfani-munfti; ore 
delierikluwin jäjen (rauskalaiſen mal. 
lanlumouljen aikana). 

Cordelière, f. fraufisfani-nunna; [ole 
muinen kaularihma; folmuinen nuora⸗ 
wyd. 

Cordelle, f. warppausköyfi. 
Corder, v. a. punoa, fäistää (Ep), 

Töyttää, niota nuoralla, nyðdrillä, {ans 
galla; latoa halkoja fylimittaan; pu- 
noa tupalklaa. — Se 0C., v. r. kiertyä, 
punoutua. 

Corderie, f. {üvfitebbas; lübfipunous: 
ata rata. 
Cordial, ale, adj. fydäntä wahwis⸗ 

tama; fydämellinen. 
rdialement, adv. fybämellifesti. 

Cordial, m. fybämen ryyti; fydäntä 
mwahwistama lääke. 

räialitö, /. (ydämellijyys. 
Cordier, m. töydenpunoja. 
om (orme, adj. Gerttamainen; ber- 

tawa. 
Cordillas, m. erä8 tarlea fangas. 
Cordille, m. nuori matrilli. 
Cordon, m. fää, punos (tonwisſa); 

nyöri, kierre, rihma; tébtinauba ; nuo- 
ramyö (muuklien); batnnribma ; filkki- 
rihma (Turkinnaasfa) ; reunus, kehä, 
[iista, manne jnlin ympärillä; faarto- 
jana, fotamieskordongi; c. bleu, fini- 
nen nauha, ritari finifellä nauhalla; 
(hum.) oiwa keittäjä; c. rouge, punainen 
nauha, pyhän Ludwigin tähden ritari. 
Co er, v. a. punoa, fäistää, pal- 

mitoita; reunottaa rabalappaleet. 
Cordonnier, m. fnutari. 

ouan, m. farbuani. 
Cordouanier, m. farbuanin walmis: 

taja. 
Corée, 1. Chorée. 
Co-régence, f. lansfaballitus, kansſa⸗ 

Ballitfeminen. 
Co-régent, nte, s. flansfaballitfija. 
Co-religionnaire, m. ja f. ylfi-usto> 

lainen; uskonmweli 1. fifar. 
Coriace, adj. fitkeä. 
Coriacé, 6e, adj. nahkamainen. 

tä Coriaire, adj. parlitus-ainetta fifäls 
wä. 
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Coriambe, k᷑. Choriambe. 
Coriandre, f. forianberi. . 
Coris, 1. Cauris. 
Corlioeu, f. Courlis. 
Corme, f. pihlajanmarja. 
Cormier, m. pihlaja; c. de Laponie, 

orapihlaja. 
rmoran, m. merimetjo. 

Cornac, m. elejantin-ajaja. 
Cornaline, f. tarneoli. 
Cornard, m. ja adj. f. Cocu. 
Corne, f. farwi, kawio; paimentortvi ; 

tenfäjarmwi ; reuna, lärli, kulma; c. de 
cerf, hirwenſarwi teolfiin käytettynä; 
c. Pabondance, runfauden farmi ; (lin: 
not.) ouvrages à c., ſarwiwarus⸗ 

et. 
Corné, 6e, adj. farmwellinen. 
Cornée, f. farwifaliwo (filmäsfä). 
Corneillard, m. warilfenpoilanen. 
Corneille, j. waris; (tasw.) ranta- 

alpi, luismanheinä (lysimachta). 
Cornement, m. korwain humina. 
Cornemuse, f. färkipilli, rakkopilli. 
Corner, v. m. pnbhaltaa 1. toitottaa 

torween, torweta; pubua pubetorwella, 
tömyrillä; bumista tr tulla 
lomuifjelta. — v. a. ajattelemattomasti 
lewittää huhua, kiertopuhetta. 

Cornet, m. torwinen, mübüinen was 
fitorwi, luikuri ; knulotorwi; pnbetormi; 
lattihorna, läkkitövttö; kupparinſarwi; pis 
kari, josja noppañet ramistetaan; pa- 
perituntti; ruutijarmi; limerretty ohut 
wohweli; eräs näkinkengän laji; läkki⸗ 
fala; c. à bouquin, alppitorimi. - 

Cornotier, m. ſarwikalnjen tekijä. 
Cornette, f. eräs naiſen päähine; 

wiiri maston huipusja; (kasw.) pelto- 
maitillo (melampyrum arvense). 

Cornette, m. fornetti, hemosmwäen 
mpfert. 

orneur, m. torivettaja, torwentoi⸗ 
tottaja. 

Corniche, /. reunus, farniifi (valens 
nulfisfa). 

Cornichon, m. wäfhäinen jarwi; mä- 
häinen karniifi; wähäijet wiinin 1. 
etillaan pannut gurlat. 

Cornier, iöre, adj. fufmasfa olewa; 
pilastre c. 1. cornier, s. tulmapilari. 

Cornière, f. fuoru fatontaitteesfa; 
fufmatisto. 
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Corniole, f. furffu; furffufuoni, 
Cornillas, m. wariljen poikanen. 
Cornouille, f. (fa8w.) fanuffamarija, 

fornellimarija. 
 Cornouiller, m. (fa8w.) penfasta- 
nulta, tornellipuu (cornus). 

Cornu, ue. adj. farwellinen, jarmwinen, 
ſarwikas; kulmainen, tahokas, järmäinen. 

Cornue, f. vetorti, tislain. 
Cornuelle, f. €. Tribule. 
Cornuet, m. eräs kaswi (trapa na- 

tans); farmen muotoinen leimwos. 
Cornupède, adj. ja s. kawioinen, fa- 

mwiojallainen. 
Corollaire, m. forollario, johtuma. 
Corolle, f. fufan terä. 
Corollule, f. wähäinen tulanterä. 
Coronaire, adj. wannilan 1. fehäu 

muotoinen. 
Coronal, ale, adj. os c., otjalun. 
Coronille, f. (fa8w.) (Coronilla). 
Coronoïde, adj. (anat.) fehänmuo- 

toinen. 
Corporal, m. wibitty 1. pyhitetty alt. 

tariliina. 
Corporation, f. yhteystö, yöteys- 

lunta, ammattikunta. 
Corporéité, Corporalite; /. vuumiil 

Iifuus. 
Corporel, elle, adj. ruumiillinen. 
Corporellement, adv. ruumiillijesti. 
Corporification, Corporisation, f 

{tem.) haihtumien aineiden jähmeilfi 
faattaminen. 

Corporifler, v. a. aineellifekji, vuus 
miillijekfi faattaa 1. ajatella ; a jähe 
meütfi faattaa. — Se o. v. r. jähmis» 
tyä; (avec gn) fulauta yhteen. 

Corps (ps ei üännb), m. aine, kap⸗ 
pale; ruumis, wartalo; ruumis henki⸗ 
neen, henki, henkilö; kuollut ruumis; 
pyhän ebtoollifen faframenti; mwaatteen 
miehusta; runko, emämarfi; kehä, pohja; 
laifenlaifien kappalten ja lalujen pää- 
ofa; lujuus, wahwuus, tiiweys, kiinteys, 
jäykkyys; ſeura, yhteystö, luokka; avmeja, 
fotajoullo; armejan ofasto; waltafun. 
nan alue; lirjallisten teosten 1. laki⸗ 
afetusten Pofoelma; kokous, pefä; (fir- 
jap.) forpus-lirjaimet; un c. léger, 
leve aine 1. (appale; un c. robuste, 
wahiva ruumis; gens de c., orjat; 
prendre du c., lihoa; condamner par 

C., wanfeuben uhalla tuomita; prise au 
c., wartaloon tarttuminen; prise du c., 
wangitfeminen; garde du c., hengen 
mwartija; perdre c. et biens, menet- 
tää Benfenfä ja tatwaranfa; s'obliger 
c. et biens, wastata perjonallijesti ja 
omaifuubellanfa; le c. d’un arbre, puun- 
tunfo; c. de carosse, maunuin foppa; 
c. de navire, laiman runko; c. de 
bataille, taistelurinnan fesfu8; c. vo- 
lant, partiofunta; ce papier n’a pas 
de c., fiinä paperisja ei ole lujuutta, 
mah muutta; c. héréditaire, perintöpejä; 
c. pour c., mies mieheltä; à son 
c. défendant, patfofuojelus, hätäwar⸗ 
jelus. — C. à c., adv. mies miestä mas- 
taan. — À o. perdu, adv. umpifilmin. 

Corps-de-garde, m. wahtihuone, wah⸗ 
tilunta; c. avancé, etumartija-joulto. 

Corps-de-logis, m. päärakennus. 
Corpulence, f. ihmijen rnumiinwah⸗ 

wuus 1. rotemuus; de grosse c., li⸗ 
haa, wabwa, rotewa. | 

Corpulent, nte, adj. wahwa, lihawa, 
roteva. 

— Corpusonulaire, adj. atomin-, alfu- 
aineen s. 

Corpuscule, m. mähäinen fappale 
1. aine; allusaine, atomi. | 

Correct, ote (ct ääntyy), adj. oilea, 
wirheetön, fäännöllinen. 

Correotement, adv. oifeasti, mirheet- 
tömästi, fjäännöllijesti. 

Correcteur, m. ojentaja, oilaifija; 
torrefturinlukija; tarkastaja ; furittaia; 
Yranftsklani-luostarin fuperiori. 

Correctif, ive, adj. ojentama, paran- 
tama. — m. ojennusfeino, paramnnaus- 
keino; liewitys⸗ <. 

Correction, fi ojennus, oifaifu, pa- 
rannus; fäännöllijyys, mwirheettömyys ; 
warotus, nuhde, kuri, kuritus, ranfais- 
tus (parantamijen tarkotukjella); alta, 
oikeus rankaijemaan; tarkastus, rewi⸗ 
fionifonttori; maison de c., oilaifu- 
laitos; sauf, sous c., luwalla janottu. 

Correotionnel, elle, adj. ranlaifema, 
parantawa; peine c-e, vilailu-vankais- 
tus; tribunal c., oifaifu-otfeusto. 

Correctrice, f. oilaifija, ranfaiftia; 
abbatisja Pranfiskani-luostarisja. 

rröenoe, Corröggent, [. Co-r. 
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Corrégidor, m. laupungin-tuomar : 
Gepanjasfa. | 

Corrélatif, ive, adj. toinen toifeenfa 
wiittaawa; forrelatiwi. 
Co ndance, /. yhtäjointuifuus, 

yhdenmukaifuus; yhteys, fesfuus; kir⸗ 
jetvaihto; firieet, maihdetut kirjeet; kul⸗ 
tu-yhdistys; service de c., postikulku. 

Correspondant, nte, adj. wastaatva ; 
nhtäjointuma, yhdenmukainen, yhteen: 
fopima. N N 6 

rrespondant, m. firjeenmwaihtaja; 
fe jonka fansfa ollaan aſioimis⸗yhdis⸗ 
tykkesfä, tuttamuudesja j. m. e. 

Correspondre, v. n. (avec) wastata, 
olla mwastaamwa, fomeltua yhteen, olla 
kirjewaihdosſa; (à) olla yhdistyessä 
1. yhteydesjä; — Se o. v. r. olla joins 
tumasja yhteydesjä, toinen toifenfa 
fansfa fointua, fomeltua; olla yhdis- 
tykjesfä 1. yhteydesjä. 

Corridor, m. tapea täytämä, jonka 
molemmilla puolilla on ajuinhuoneita ; 
fuojefint käytävät linnotukfisfa. 

Corrigé, m. oifaistu harjotus-kirjos 
tus 1. atnelirjotus. 

Corriger, v. a. oilaista, ojentaa, pa- 
rantaa; ranfaista, furittaa, nuhdella; 
liemwittää; lukea Porrelturia. — Se o. 
v. r. ojettaa 1. parantaa itjenfä; se c. 
d’une faute. parantaa wilanja. 

Corrigible, adj. jota on mahdollis 
nen parantaa ]. oikaista. 

Corroborant, nto, adj. wahwiſtawa, 
mirkistäwä. — m. wahmistama lääke. 

Corroboratif, ive, adj. wabwistatua, 
wirkistämä. 

Corroborer, v. a. wahwistaa, wir: 
kistää. 

Corrodant, nte, adj. fyöpä, [yöwnyt- 
tävä, leikkaawa. 

Corroder, v. a. fyödä, fyömyttää, 
leikata. 

Corroi, m. naBanmuolfaus, karwaus, 
patttoaminen. 

Corrompre, v. a. turmella, pilata, 
raiskata; lahjoa; mietellä, houkutella; 
määrentää. — Se €, v. r. pilautua, 
turmeltua, vaiskaantua ; mädätä. 

Corrosif, ive, adj. fyöpä, fyömyt- 
tävä, leikkaava. 

Corrosion, f. ſybwytys. 
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Corrosivité, f. fyöwyttäminen, leif- 
faaminen. 
Corroyage, m. paitotus, parkitus; 

keittäminen, uuttaminen (ranban). 
Corroyer, v. a. paitota, farwata, 

parlita, muokata; keittää, juottaa, uut= 
taa (rantaa); määntää muurifamea; 
ruuhkahöylällä höylätä. 

Corroyeur, m. farmari, paitturi, 
parlitfija. 

Corrude, f. (tasm.) parfan-juuri. 

Corrupteur, trice, s. turmelija; wiet⸗ 
telijä, raiskaaja; määrentäjä. — adj. 
wiettelewä, houkuttelewa. 

Corruptibilitö, /. menehtymäifyys, 
häwiämäijyys. 

Corruptible, adj. turmelturwa, pilau- 
tuva, mätänemä; jota on mahdollinen 
wäärentää ]. mietellä; lahjoja ottama. 

© Corruption, /. turmellus, pilans, mä- 
dännys; tapain turmio; wiettelyskeino ; 
lahjominen; wäärentäminen ; määrä ]. 
turmeltu fanojen ääntäminen. 

Cors, m. pi. hirwen ſarwenhaarat. 

Corsage, m. martalo hartioista wyd⸗ 
täifiin ; waatteen miehusta. 

Corsaire, m. faapparilaiwa; taap- 
pari; meriroswo, forjari; (kuw.) fiss 
toja, nylkyri. 

Corsé, 66, adj. drap c., wahwa ja 
luja fangas 1. werta. 

Corselot, m. rintahaarniska; rinta- 
fuori (hyönteisten); waatteen miehusta. 

Corset, «n. litwit, Forfetti. 
Cortège, m. juhlallinen faattofeura. 
Cortès (s ääntyy), m. fanjallinen ; 

lainlaatija-fokous Cspanjasja. 
Corti ale, adj. puunfuoren- 

faarnan-. 
Cortiqueux, euse, adj fitfeüfuoris 

nen [hedelmietä). 
Coruseation, f. fäteileminen, fiiftü- 

minen, heijastus. 
Corvée, f. päimätyö, meropäimä; fais 

tenlaijet askareet, joita fotamiehet wuo⸗ 
rottain toimittamat (Jalkojen hakkuu, 
medentuominen j. n. e.); (kuw.) jofai- 
nen raskas ja maffuton 1. fannattamas 
ton työ ]. toimitus. 

Corvéieur, m. päimämies. 
Corvette, f. torwetti (laitva). 
Corymbe, m. (faëw.) buisfilo. 
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Corymbifère, adj. huiskilolla warus. 
tettu. — f. huiskilolla warustettu kasmi. 
—5 — m. kösrin johdattaja muis 

noislaniojen näytelmisjä; (kuw.) pää- 
mies, johtaja, janlari. 

Coryxa, m. nuha, unba, nenäntufto. 
Cosague, m. fafaffa. — f. eräs tansfi; 

— adj. lafatfalainen. | 
Coseigneur, m. fanéfabaltija (Iääni- 

tysmaan). 
Cosmétique, adj. ja s. m. ihoa fau- 

nistawa ; ihoa kaunistama aine. 
que, adj. maailmainen, fo8mi- 

nen; (fanotaan tähden auringon kansſa 
bbt'aifaifesta noufusta ja laskusta). 

Cosmocratie, f. maailmanivalta. 
Cosmogonie, /. tiede maailman fyn- 

nystä; Läjitys maailman luomifesta. 
Cosmographe, m. maailman rafen- 

nulfen felittäjä 1. tutkija, fosmograft® 
Cosmographie, /. maailman-oppi, 

toemoaratia. 
Cosmographique, adj. losntografinen. 
Cosmolabe, m. tosmolabio. 

… Cosmologie, f. tiede fufilifisté maa- 
tlmaa hallitjemista laista, fo8mologia. 

. Cosmologigue, adj. tosmologinen ; 
ttebe maailmaa Hallitjemista laista. 

. Cosmopolitain, aine, adj. fosmopolis 
tinen, maailmais-kanjallinen, maailma 
lainen. — s. losmopolita. 

Cosmopolite, m. fosmopolita, ihmis- 
fnnnan jäfen, maailmais-fanfalainen. 
—— m. k. A a 

aso, f. fiemenpallo, fiementuppi; 
paies kerros tanio! 
resſa. 

ssor. v. n. So o., v. r. puslea, 
puskeilla (kuten pufit). 

Cosson, m. jymämato; miinilöyunöt- 
fen filmikko. 

Cossu, me, edj. paljupalkoinen, pat- 
futuppeloinen; (kuw.) mauras, mara- 
las, hymisjä maroisja olewa. 

Costal, ale, adj. tylkiluuhun fuulu- 
wa, kylkiluun. 

Costume, m. eri aikojen ja maiden eri 
tamat, käytännöt ja mielipiteet; pute. 
mismuoto; pulu; wirkapuku; puleile 
minen jiskin; Bistoriallifen totuuden 
noudattaminen pukujen ja tapojen (ub- 
teen eri ailakaufia efittäesfä. 

Costumer, v. a. putea jkin aikakau- 
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ben tapaan; maatettaa, pukea. — Se 
6., v. r. pulteilla jfetin. 

Costumier, m. joka pitää wouratta- 
wina 1]. myytäminä tausfi- ja maëte- 
radipuluja; felaisten pukujen walmis- 
taja. 

Cote (o on lyhyt), k: firjain 1. 
numero, jolla järjestysjaljo merkitään ; 
mwero-ofuus, ojamäärä; furfi-ifmotus; 
c. mal taillée, arwiolasku. 

Côte, /. lylkiluu; (kuw.) ruode, fiis- 
ta; muoren kylli, fimu; mäki; rannikko, 
vatttajeutu ; serrer les c-s à gn, fowin 
ahdistaa jkuta; c. de melon, melonin 
witlu; c. rouge, blanche, fowa, peb- 
meä bolfannin juusto; donner à la c., 
laskea rantaan; se briser à la c., faire 
la c., ajautua rantaan, järkyä ran- 
talle. — O. à c., adv. rinnain, rin 
natuffin. — A mi-0., adv. puolimäesjä. 

Côté, mm. ſiwu, puoli; être sur le c., 
olla wuoteen omana; olla huonosja ti» 
fasfa; la bouteille est sur le c., pullo 
on tyhjä; prêter le c., (meriw.) lääne 
tää laiman Fifi iluta wastaan; ils s’en 
vont chacun de leur c., menemwät ku⸗ 
fin omaa tietänfä; le vent s’est tourné 
du c. du midi, tuuli on [ääntynyt ete- 
läänpäin; mettre de c., panna tallelle; 
le c. de Penvers, narja pnoli; le c. 
de Pendroit, oilea puoli; à c., fimulla, 
ſiwulle, fiwutſe, wiereen; de c., i: 
noon, kyljittäin; fimuun päin; tallelle. 

Coteau, m. rinne, mwierenä, wuoren 
kupeet 1. kyljet; mäki; ampu; miinamäli. 

Côtelette, /. fotletti, libafattu. 
Coter, v. a. merkitä jüriestysjalfo 

numeroilla 1. tirjaimilla. 
Coterie, /. erityisfeura, fuljettu feura. 
Cothurne, sn. eräät jalkineet, joita 

näyttelijät muinoifjuudesja käyttimät 
furun-näytelmisjä; (kuw) juhlallinen, 
päydteä lirjotustapa. 

Otier, adj. ja m. rannilon tuntija ; 
pilote c., fuotfi, ranta-opas. 

Côtière, 6 rannikkoſentu; kaltewa 
puutarhan lawa pitkin jkin muuria. 

Côtierement, adv. yhteifesti. 
Coti , m. luitteni-hillo. 
Cotillon, m. alushame, töpöhame; 

eräs tanefi. | 
Cotir, v. a. loulata, pilata (hedelmiä). 
Cotisation, /. taffeeraus; wero-ofan 



Coti 

määrääminen, rahankeräys yleifeen tar. 
en. 

Cotiser, v. a. taljeerata. — Se o. 
v. v. Yhteijeöti panna rahaa kokoon 
jkokin tarpeetft. 
—— f. ſattunut pailka hedel⸗ 

m 
Coton, m. pumpuli; utukarwa lass 

1weisfa; thokarma. 
nnade, /. pumpulilangas. 

Cotonné, ée, adj. fiherë, millainen; 
cheveux c-es, tiherät biutiet. 

Cotonnée, f. puolimiklainen pumpu: 
Tilangas Sweitfistä. 

se Cotonner, v. r. käydä ja iſekſt, 
porrdiſelfi; ſaada utukarwoja, ihokar⸗ 
woja. 

Cotonneux, euse, adj. utukarmwainen, 
Höntyinen, liemeninen; hohkamainen. 

tonnier, v». pumpulipuu. 
Cotonnine, /. erää purjelangas pums 

pulista ja hampuista. 
Cötoyer, v. a. käydä, ajaa, matkus- 

taa 1. purjehtia pitkin jilin, pitkin fi 
wn a. 

Cotre, 1. Cutter. 
Cotret, m. rifulimppu, marpumihlo; 

Ppuufäröt; tikku; huile de c., keppiras⸗ 
wa, felläjauna; être sec comme un 
c., olla tuima Luin tikku. 

Cette, f. Game (talonpoikaissnaifen); 
c. d'armes, wiitta, jota ritarit kähtti- 
wit tamineiden yllä; c. de mailles, 
pansfaripaita; c. morte, munkin jäle 
teen jäänyt omaifuus. 

, m. (wanh.) lyhyt ja kaita 
me. 
Cotule, /. (tasw.) eräs tasmi, kuu⸗ 

fuvoa kaswiſukuun ferae. 
Cotuteur, m. tansfaholhoja. 
Cotyle, f. iwetelien aineiden mitta 

muinoifilla tanfoilla. 
Cotyle, m. nitvellnoppa ; fonffawer- 

ma. 
Cotylödon, m. firtkalehti ; naparuoho 

(cotyledon umbilicus). 
Cotylédonné, 6e, adj. firffalebtinen, 

firkkalehdillä mwarustettu. 
Cou (runoista ja ääntiön edellä käy- 

tetään Col, 1. tämä jana), m. taula; c. 
de pied, jallarinta. 

Conard, m. pelkuri, raukka. 
Couardise, f. pellurimaifuus. 
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Couchant, m. auringon lasku; länft; 
fe paifla taimaanrannalla, misjä aus 
rinko laskee; (kuw.) rintuminen, räns- 
tyminen ; chien c., peltopyy-loira; 
(tuw.) halpa mairittelija. 

Couche, 6 wuode; lapſenwuode, lap⸗ 
ſenſaanti; äskenfyutyneen lapſen riewut 
ja waatteet; kaswinlawa; kerros; alus⸗ 
ta; maalilla alustaminen, maalaami⸗ 
nen; pohjapiirros; mitk kerrasſaan 
pannaan pelisfä, pelipanos; pysjyn- 
puun foweltuminen ammutesfa; faus so 
c., festoifet; c. ligneuse, fyyt 1. lusto 
puusja. — c-s, pl. lapſenſynnytys. 

Couché, m. erää firjonenlomukjen laji 
filkillä, kullalla 1. hopealla. 

Couchée, f. yömaja, tôfija, yökorte 
tieri. 

Coucher, v. a. faataa, lumota, lyö⸗ 
dä alas; panna, afettaa jhkin; panna 
maata, faattaa maata; taimuttaa, kaar⸗ 
taa, painaa alas; maalata, alustaa maa- 
lika; panna kortille (pelisjä); c. une 
chaise, ajettaa tuoli; c. un article 
en recette, firiottaa 1. panna jlin tulo 
jen jouffoon; c. une clause dans un 
acte, lijätä L panna ehto afiakirjaatt; 
c. par 6crit, panna paperille lirjottaa; 
c. gn par terre, lyödä ala8, kaataa 
maaban; c. à la belle étoile, maata 
tatmassalla. — v. n. maata, olla ma- 
kuulla, olla yötä, yöpyä. — Se 0.,v.r. 
anna maata, mennä (emolle; laskea 

auringosta). 
Coucher, m. maatapano; laskemiſen 

aika [tähdistä] ; yöfija, yökorttieri ; wuo- 
bewaatteet. 

Conohotte, f. pieni fänky werhoitta; 
pieni muode. 

Concheur, euse, s. muobdekumpparni. 
.Couchis, m. fantas ja fjora-alustus, 

jonka päälle lasketaan katukiwet. 
Couci-couci, adv. niin ja näin. 
Coucou, m. füfi; famikukko; mähä- 

läntäifet waunut Parifisfa, joita läy- 
tetään lyhyillä matkoilla kaupungin ym- 
päristösjä. 

Coude, m. Iyynäräpää ; tyynäräpään- 
paikka bibaëfa; mutka, polvi; haus- 
ser le c., fannua fallistaa, ryypptä. 

Coudé, 60, adj. wäärä, mutkainen, 
| polwelle mäännettiy. 
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wüli kynäräpäästä Les- 
än; fen pituinen mitta. 

ude-pied, m. jalka- 

Condée, Zi 
fiformen p 

Cou-de-pie 
rinta. 

Couder, v. a. taiwuttaa, wääntää 
mutkalle, polmelle. N 

Coudoyer, v. a. ſurwaista 1. tofata 
tyynäräpäällä. | 

Coudraie, f. püblinüpuisto. 
Coudre, v. a. neuloa, ommella ; pan- 

na miholle [kirjasta]; kokoonlyhätä kir⸗ 
jallifia teolfta. | 
, Coudre, m. pähkinäpuu, pähkinäpen 
as. 
Coudrer, v. a. partita 1. muofata 

muotia. 
Coudrette, f. (manb.) pähkinäpuisto. 
Coudrier, m. pählinäpuu. 
Coudroir, m. astia, josja muotia 

partitaan. 
Couenne, /. famara, filama; merifian- 

nahka; hyytynyt raswaferros. 
uenneux, euse, adj. filamalla peis 

tetty, raswainen. 
Couette, f. (wanb.) höyhenmvuode. 

ulage, m. wajamaifuus wuotami⸗ 
festa; fanuunain walanto. 

Coulamment, adv. fujumalla, not. 
fealla, kepeällä tamalla. 

Coulant, nte, adj. fujuma, notkea, 
noeud c., juotjufolmu. tepeñ, fukkela; 

Bernhardini-mun ien pit- Coule, f. 
tä miitta. 

Coulé, sn. wentyttäminen kahden nuo- 
tin mältllä; eräs tanefi; alusmaali; 
walauéteotfet; weben laskukonru fai- 
wolfista. 

Coulée, f. fulatus-uunin autko 1. 
laskureikä, josta metallimelto juokfee 
—* eräs omituinen kaſi⸗ala kirjotuk⸗ 

a. 
Coulement, m. waluminen, juokſu; 

miekan luiskahtaminen pitlin wastus- 
tajan miettaa (miekkailusfa). 

Couler, v. n. walua, juosta mirtailla; 
— wieris, fulua [ajasta]; wuotaa 
astioista]; lintua, liiptä, ſoljua, [uis- 

taa; hiipiä, Inikahdella; warista [Ge- 
delmistä]; juosta [kynttilästä]; 
tää (laulusfa); c. bas, à fond, upota, 
paipua 1. patnua pohjaan; cela cou- 
le de source, 
luonnollista, täyfinäistä; le rasoir cou- 
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on wiljamaa, runjasta, : 

Coup 

le bien, partaweitfi luistaa, leikkaa 
hywin; c. sur un fait, pintapuolifesti 
mainita afia. — v. a. fiimilöitä, filt- 
rata; huomaamatta hiiwistellä, pujot- 
taa, puilahtaa, limahtaa; malaa kaa⸗ 
waan; menyttää (lanlaesfa); à fond, 
upottaa, majottaa; (kuw.) lopettaa, 
faaba mwalmitkfi; il a coulé ce billet 
parmi d’autres papiers. on pujotta= 
nut fen kirjeen muiden paperien ſekaan. 
— So o., v. r. pujahtaa, limahtaa. 

Couleur, 7. märi, fanva; märjätty 
(ei walfomen eilä musta); wärjätyt 
waatteet; (kuw.) nälö, warjo; werule, 
tekoſyy. — c-s, pl. (wanh.) palwelijan 
puku, limrea. 

Couleuvre, /. fyykärme. | 
Couleuvreau, m. füdrmeen poikanen. 
Couleuvrée, f. foirannauris (bryo— 

ma alba). 
Couleuvrine, /. pieni tykki, tyffinen. 
Coulière, f. fanfirauta. 
Coulis, m. twülewä lihaliemi; liha- 

liemen Gyyde; kalkkiwelli; fulatettu me- 
talli rakojen täyttämifekfi; kantotuolin 
antaja Itä-indtasfa. 

Coulis, adj. m. vent c., iina, we- 
to, uha. 

Couli . fouvu, josja inoffu-at- 
tuna 1. owi lullee; juoffusomi 1. affu- 
na, juofinfuutfu; fulisfi; lulisfinmwäli. 

Coulisseur, m. tonruhöylä. 
Coulissier, m. barras teaterisja la- 

wijä; joka Päyttää toimisfanja toista, 
itje näkymättä pyfyen. 

Ceuloir, m. ftimilä, läwitkö; astia, 
jofa pidetään tapin alla tynnyriä tyh⸗ 
jentäesjfä; kapea läpikäytämä huoneiden 
mälillä; falakäytämä; lkäytämä teateri- 
{oge'in edustalla. 

uloire, f. fiimilä, lämitkö; ftraus- 
astia. 

Coulpe, /. fynninfuorma. 
ulure, f. wiinimarjojen fuibtumi- 

nen ja warifeminen ennen heidän tu- 
leentumistanja; metallimelto, joka pura 
faa walokaawasta; werfonpaula. 

Coup, m. lyömä, lyönti, isku, hui⸗ 
wenhte | maus, ſiwallus; fyökeminen, työntö, 

eitto; laukaus, ampuma, kuti; latins 
i, patroni; joufen pyyhläys 1 fiwal⸗ 
lus; weto, metämä; fiemi, ſiemaus, ku⸗ 

heitto haawa, leikkaus; heittäminen, 
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laus, uielaus; erä; (kuw.) älkisarmaa- | rankaistama. — m. vilollinen, rikkoja, 
maton tapaus, mullkaus, futkaus; teko, 
toimi, työ; faalis, hymwä kauppa ; c. de 
pied, potku, aslel; donner, frapper, 
porter, allonger, assener un c., [yöbä, 
188eä, ſiwaltaa; porter c., wailuttaa, 
tehdä tehtämänjä; c. de bec, de dent, 
de griffe, noufalla, bampailla, kynfilä 
isfemiuen; (luw.) panetteleminen, pis: 
tojanat; c. du ciel, taimaan fallima; 
c. de hasard, onnenfauppa; être sûr 
de son c., olla afiasta wafuutettuna; 
du premier c., enfi iskulla, oitis; c. 
de chapeau, hatun nosto terwehdyk⸗ 
feffi; c. de jarnac, tawala tifarinpis- 
to, fala-juoni toijen tnrmiolfi; c. de 
dés, noppasten heitto; c. de fusil, pys- 
fun laukaus; c. de feu, ampuma bag 
wa; €. de but en blanc, fybän-am- 
puma; c. à l’eau, laukaus, jofa on fat- 
tunut laimaan wefilinjan alipuolelle; 
sans c. férir, pysfyä laukaijematta, 
mielanlyönnittä; un c. de poudre, 
tuutilatinki; c. de filet, apaja; c. 
d’archet, joufen pyyhkärns; gagner 
deux c-s, woittaa fabteen erään; c. de 
théâtre, älkisarmaamaton tapaus näy- 
telmäsjä; c. d'état, waltiomullkaus; 
c. de main, äffinäinen hyökkäys; c. 
Pami, ystämän työ; c. Vessai, opin- 
toe; méditer un grand c., miettiä 
fuurta yritystä, baufetta; faire un bon 
c., joutua hymään fauppaan; c. d’oeil, 
fUmänsiehu; näkö-ala ; fatfanto; filmä- 
määrä; (fot.) johtajakyky; c. de vent, 
tuulenpuuska; c. de mer, Gyökylai- 
ne; €. d'air, wilustuminen tuulen- 
witmasta; c. de soleil, auringon pa- 
nema; c. de sifflet, pillin mihellys. — 
Tout à 0. adv. älliä, avrmaamatta, vies 
tis. — Tout d'un c., adv. yötä haa 
maa, yhtä-ailaa. — À 6. sûr, adv. ai 
wan armaan, tietysti. — C. sur ©. 
adv. yhtämittaa, alinomaa. — Après 
€., adv. perästäpäin, liian myöhdäijeen. 
— A tous C-8, adv. alinomaa. — Pour 
le e. A ce 0., adv. fillä kertaa, tällä fer: 
taa. — Encore un 0., adv. wielü fer. 
ran. — Kn un c., d'un seul c., adv. 
yhdellä kertaa. — A 0 perdu, adv. 
tähtäämättä, ilmaan; onnenfaupalla, 
M Aux Legs | 

upable, adj. rikollinen, ſyyllinen; 

Coup 

padantelijä. 
upant, nte, adj. leiffaawa, tes 

räwä 
Coupe, f: leilfaus, leikkuu; paru; 

metjän bafluu; faabettawatfi fatfottu 
metjä; pailla, mistä jlin on katkaistu 
1. ANR Tr läpileikkaus (piirrolo 
fesla); fanfaan, nahan teoffiffi leitkaa- 
minen; kiwen mwuoleminen; nostami- 
nen (forttipelis{ü); faire sauter la c., 
muuttaa Portit nostaesja; firjallifen 
teolfen luoma; cefuri runomitasja. 

Coupe, /. malja, pilari kuppi, kol⸗ 
palko; juoma-astia; kalkki (pyhäsjä eb- 
toolifesfa). 

Coupé, m. eräs tansfi. 
Coupé, 66, part. ja adj. katkaistu, 

hallileikattu; poiklipäin jaettu; pays 
C., wuorinen |. epätafainen maa; style 
c-e, lyhyt, fatlonainen firjotustapa; 
lait, vin c., mwebellä ja 

Coupeau, m. (wanb.) wuorenbuippu. 
Coupe-bourgeon, m. filmiffomato 

(fasweisfa). 
Coupe-gorge, m. ryömärinluola, r08- 

Woinpefü. 
Coupe-jarret, m. roëwo, ryöimäri, 

fafamurbaaja. 
Coupe-paille, m. filppukone. 
Coupellation, f. (fem.) fullan, bo- 

pean puhdistus 1. foettaminen. 
Coupelle, /. fapelli, fulatus-astia, 

josfa fultaa ja hopeata puhdistetaan ]. 
foetetaan. 

Coupeller, v. a. foettaa 1. pubbis- 
taa tultaa, hopeata. 

Coupor, v. a. leifata, miiltää, poit- 
lileilata, läpileikata, katkaista; falweta; 
wuolata (kimi); pistää (korttipelisjä); 
fefottaa, panna tetaan wetelistä ai⸗ 
neista]; estää, lopettaa, feifattaa, -. 
jähvttää; mennä jluta wastaan; pyys 
äIstä (mitta-astta); c. de l’herbe, 

niittää; le vent coupe le visage, 
tuuli puree faswot; c. la bourse à 
gn, warastaa jkulta; c. du vin, felot- 
taa monenlaifet wiinit; c. du lait, fe 
fottaa mettä maitoon. — v. n. leikata, 
olla terämä, miedä [weitfestä]; nostaa 
(fowripeliojä); c. court, mastata tär- 
eimmästä lyhympään; äkkiä lopettaa; 
coupez court, fertofaat lyhyesti; c. 
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court à gn, älkiä Fatkaista fansfapube ; 
c. par le plus court, mennä lyhintä 
tietä. — So 0o., v. r. leikata itfeltänjä 

er E taittua [lanfaasta];, mennä 
astolfille 

Pp , m. leilli, josja toinen 
hyppää toijen pään vlitfe. 

Coupeur, euse, s. hakkaaja, leikkaaja; 
wtinimarjain forjaaja; c. de bourses, 
laffarimaras. 

Coupis, m. riatiraitainen itä-india- 
lainen pumpulifangas. 

Couple, f. pari; foirapari. 
Couple, sm. parifunta; lempipari; 

ystäwylfet. 
Coupler, v. a. parittaa; (kuw.) for: 

tierata fabta jamaan huoneeſen. 
Couplet, m. wärſy, runo; omen, af: 

funan fisfot ja raudat. 
Coupleter, v. a. tehdä runo jkusta. 
Coupoir, m. faffet 1. meitfi metalli» 

lewyjen leikkaamista warten. 
Coupole, . fupoli, tupulafi. 
Coupon, m. loppupää, pätkä; kupon- 

gi, a (forloa faswmawisfa 
arivopapereisja). 

Coupure, /. leikkaus, wiilto, raamu, 
fivtuma; halkeama, rotko; wallitus. 

Cour, f. piha, linnanpiha. 
Cour, f. howi ; howinpito; howiwäk, 

homilaifet; tuomiosistuin, oikeusto; 
wirkakunta; follegio; c. royale, d’ap- 
pel, homi-oikeus. 

Courage, m. miehuns, uljuus, ur- 
bons, rohteue, usklaliaifuus; hihto, har⸗ 
taus; tuimuus; courage! uljaasti ! vob 
faisfant mielenne! 
. Courageusement, adv. miehullijesti 
j. 1. €. 

Courageux, euse, adj. miehullinen, 
uljas, urhea, uslalias, reipas. 

Courai, m. eräs fitin laji. 
Couramment, adv. ſujuwasti, Ge- 

mästi, helposti, esteettömästi. 
Courant, nte, adj. juokjema, walu⸗ 
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olema aika; juoffema rahankorto; täy: 
d’eau, 

Courante, /. eräs tansfi; ulfotauti, 
watfuri. 

Courantin, m. rafetti. 
Courbaton, sm. (laim.) krumhulti. 
Courbatu, ue, adj. fanfea-jaffainen; 

mpunut. 
urbature, /. fankeus jaloisfa, uu- 

pumus. 
Courbe, adj. wäärä, köyry, fonfero, 

mutfainen. 
Courbe, f. foukkumiima; ſeiw) krum⸗ 

hulti; patti -hewofen jalasſa. 
Courbé, 66, part. ja adj. tairou- 

tettu, füvristetty, koukero, määrä. 
Courbément, adv. wäärästi, tonkulla. 
Courbement, m. määrätfi painamis 

nen, wääristäminen, poli. 
Courber, v. a. painaa mwäärälfi, fou: 

tulle, polmelle, määntää, taimuttaa. 
Courbet, n. fatulanfaari. 
Courbette, /. teilahdus, kirmaus (be: 

twofen). 

Courbetter, v. m. feilabbella, teikah⸗ 
bella, tepastella [Gemofjesta]. 

Courbure, /. taime, mutka, polwi. 
Courcaillet, m. peltopyyn piipotus; 

pyypilli. 
Courcier, £. Coursier. 
Couroive, £. Coursive. 
Courçon, m. liian lyhyt puukappale; 

meden alainen paalu ; kanuunan walaus⸗ 
laaman rengas. 

Courée, f. (laiw.) hartſista ja tulis 
livoestä Teitetty laimanrasma, harpööfi. 

Coureur, m. juolfija; Iuleskelija, 
maantiertäjä, jamoiltja; juolfiia (berve- 
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nen); juoffija (palwelija); fetmeñ rat: 
fumies. 

Courense, f. portto, aatta. 
Courge, f. lurpitja. 
Courier, f. Courrier. 
Courir, v. n. jnosta; walua, mire 

tailla; ratfastaa; rientää, kiiruhtaa; 
tulestia , famota; purjehtia, fuuntia 
jonnepäin: nlottua, lewitt, kulkea, olla 
Littkeesfä; kulua [ajasta]; faswaa [fo- 
tosta], tawottaa; hartaasti pyytää; c. 
à toute bride, täyttä nelistä ratjas- 
taa; c. sur un vaisseau, ajaa laiwa 
tafaa; c. terre à terre, purjehtia pit- 
fin rantaa; une nouvelie court, huhu 
fäy, on liikkeellä; faire c., panna lit 
teelle, lewittää; une maladie, qui court, 
tulkutauti; il court à l'évêché tawottaa 
piispanmirkaa; — v. imp. il court une 
nouvelle, huhu on liitteellä; — v. a. 
ajaa takaa, ajaa; kulkea läpi, famota 
pitkin; bartaasti käydä jalkin; c. la 
oste, ajaa kyydilld; c. la mer, krys⸗ 

Tätä; (kuw.) tehdä, hommata; antau- 
tua alttiikfi; käydä (itäwnottanſa). 
riin, Courlien, m. foluomi; fuo- 

i 
Couronne, f. feppele; fruunu; alta, 

hallituewalta; waltio, waltakunta; ton- 
furi, faljutft ajettu pilkku fatolifen pa- 
pin pääsjä; kehä (auringon, kuun ym- 
ärillä); puun latva; Gampaan terä; 
aion raja; eräs paperin laji; eng- 
lantilainen raha; koristus pilarin lat- 
wasſa; c. de laurier, faaferi-feppele; 
c. de martyre, marttiiran frunnu; la 

iple c., paawinfruunu; c. hérédi- 
taire, perinnöllinen Gallituewalta. 
Couronnement, m. fruunaus; feppe- 

öitfeminen ; feppeleen-mnotoinen forts: 
tus; foristulfet mdöpelin ylireunasja; 
Hankkeen, vyritykjen täydellifekfi jaatta- 
minen. 

Couronner, v. a. ruunata, feppe- 
(öitä; palkita, antaa palkinto; ſeppe⸗ 
leen faltaifilla koristukfila kaunistaa; 
ympäröitä; faattaa täydellijelfi, faattaa 
fuuuiallifeen täytäntöön. — So ©. v. r. 
hrimwettua latmwasta. 

Couronnure, f. hirwenſarwen haarat. 
Conrre, v. a. ajaa, ajaa taklaa; — v. 

n. (. Courir. 
Courrier, m. furiiri; ratfastama pos- 
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tinkuljettaja; postiljomi; postimaunut; 
lirjeposti; postilla kulkema mattkusta- 

N Conrrio Bulfija [kuusta] urriöre, f. ija [tuusta). 
Courroie, 7 hihna. 
Courroucer, v. a. wibottaa, fuutut- 

taa. — Se c., v. r. wihastua, fuuttua. 
Courroux, m. viha, fuuttumns. 
Cours, m. juolfu, luffn; uloslasku; 

rata [taimaan fappalten]; mitta; fuun- 
ta, laimanmatka; oppijaffo; tieteelli- 
nen oppijaljo; kullemaijuus, käytäntö; 
täypä hinta; (kuw.) yletnen afema; hu⸗ 
wisajopaiffa (faupungeis{fa); donner c. 
à une humeur, laskea ulos neste; c. 
de ventre, watfuri; durant le c. de 
son regne, bünen ballituffen aikana; 
donner c. à ses larmes, antaa N 
neleiden mapaasti wirrata; cette étoffe 
a six aunes de c., on tuuft hynärää 
mitaltanja; il a fait son c., hän on 
lopettanut oppijaljonja; cours du mar- 
ché, käypu Ginta, torihinta; c. de 
change, waibtolurfi. 
Course, f. juoffu; kilpa⸗ajo; filpa- 

rata; waellus; kyyti⸗ajo; fyytis 1. juo- 
marabat fyvtimiebelle; kulku, retki; par: 
tioretki; (laimw.) kaappaus; (kum.) la 
c. du soleil, auringon maellus; il a 
terminé sa c., hänen elämänjä wael⸗ 
[16 on lopusja; ce cocher n’a fait 
que deux c-8, kusti ei ole tehnyt 
muuta uin fat myyt, ajoa; il est 
en c., hän on kulnsſa, matkalla. 

Coursier, m. fotaratfu; uljas, forea 
herwonen ; myäyn konru; ratjastaja-pal- 
melija, joden filparatfastuffisfa. | 

Coursière, 7. fatettu läytävä lai- 
wasſa. 

Coursive, f. (laiw.) lytãwã laiwau 
ſailypailkain walilld. 

Courson, m. wiinipnun weſa; istn⸗ 
fas-otfa. 

Court, to, adj. lyhyt; riittämätön, 
mähäpätöinen ; (90 twartinen, rotewa; 
harwapuheinen; ällistynyt, wastausta 
punttuma ; oikoinen, helppo; ila la vue 
c-e, lyhytnäköinen; des vues c-es, ah⸗ 
taat nütlô-alat; être c. de, olla mä- 
hisjä waroisfa; demeurer, rester c., 
olla tietämättä mitä wastata; se trou- 
ver c., joutua pääjemättömiin; che- 
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min c., oifotie. — s. m. le plus c., 
lyhin tie, Gelppoin keino. 

Court, adv. Iyhnesti, älkiä, jyrkäs⸗ 
ti. — De e., adv. tenir gn de c., pis 
tää towasſa furisfa. 
Co m. mellarimvirla; mefla- 

rinpalfia. 
0 es, f. pl. mesfinkisromu. 

Courtaud, aude, adj. lyhyt, palju, 
rotema, jäntemä; hewonen, jolta on 
format ja häntä typistetyt; fäkkipillin 
pohja; (imal.) fauppapalwelija. 

urtauder, v. a. typätä, typistää 
foivan 1. hewofen häntä ja forwat. 

Court-bäton, f. Courbaton. 
Court-bonillon, m. erä8 falan fastin. 
Courte-botte, m. nulikka, nulli. 
Courte-boule, . eräs keilapeli. 
Courte-haleine, /. hengen-ahdistus. 
Courte-paille, /. arwanlyöminen ol» 

titorfilla. 
Courte-paume, f. eräs pallopeli. 
Courte-pointe, f. tilattu muoteens 

peite. 
Courtier, m. mellari, faupanbieroja; 

wälikauppias. 
Courtilière, /. maafirffa. 
Courtille, f. or RATS talo; buo- 

nonlainen rawintola Parifin ulfopuo- 
ella. 
Courtine, /. (wanb.) wuoteen wer⸗ 

bo, ranfinen; (linnot.) lurtini. 
Courtisan, m. howimies; liebailija, 

mielinfielinen. 
Courtisane f liehakka, liehijä⸗nainen, 

hempi, ilotyttö. 
Courtiser, v. a. liehiä, armastella. 
Court-jointé, 6e, adj lyhytfäärinen 

[hemwofesta). 
Courtois, se, adj. kohtelias, fiemwä 

puheisja ja käytökjesjä; armes c-es, 
tyljät afeet (turnauljesfa). 
juourtoisement, adv. lohteliaasti, fie- 

mwäeti. 
Courton, m. lyhytkaswuinen hamppu. 

UTU, ue, part. ja adj. ajettu, ta- 
faasajettu; fort c., josja paljon fäy- 
dään; jota paljon halutaan; jotka bel 
posti täy faupalfi. 

Cous, m. fiera, kowaſin. 
Couseuse, /. nainen, jofa yhteen neu- 

[00 paino-arkit nitomista warten. 
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weljenlapfi; bymä tuttamwa, lanko; c. 
germain, täyfi-orpana. 

Cousin, m. Gyttynen. 
Cousinage, m. orpannus, lanfous. 
Cousiner, v. a. orpanalji nimittää; 

— v. n. fululaifena olemananja käydä 
tuolkamieraana jfun luona ; ils ne cou- 
sinent pas ensemble, ei niillä ole ſo⸗ 
pua feslenüniü. 

Cousinière, f. hyttyjenmerho. 
Coussin, m. tyyny, päädn-alus, pols- 

tari, patja, paatia, pohja. | 
Coussinet, m. tyynynen; ryytipusfi; 

patia. 
Cousu, ue, pari. ja adj. neulottu, 

nidottu; (luw.) ylen laiha; rofon- 
arpinen; täpötäytetty; bouche cousue! 
ei hiiskaustakaan! 

At, m. Ginta, kustannus, meno. 
Coutant, adj. prix c., ostohinta. 
Couteau, m. weitfi, puullo, tikari; 

(yhyt wyösaje; c. de tripière, faffite- 
räinen weitſi; c. fermant, pliant, fa- 
ranamweitfi, linffumeitfi. 

Coutelas, m. [yhyt ja leweä 
ra; (laiw.) leefeilt. 

Coutelier, m. weitfifeppä. 
Coutelière, f weitfijepän maimo; 

weitfentuppi. 
Coutellerie, jf. mweitfijepän ammatti; 

weitfitehdas; — weitfjenta'outa; weitſi⸗ 
lanppe 

ûter, on Coûter, v. n. maljaa, olla 
fallis; coûte que coûte, maljaa mitä 
maljaa. 

Coûiteux, euse, adj. fallis, fuuri- 
maffuinen, maljuija. 

Contier, m. polstarilankaan tanfuri 
1. futoja. 

Coutil (1. ei äänny), m. polstari⸗ 
langas. 

Coutillade, /. (wanb.) juuri meitfen 
]. miefan haawa. 

Coutille, f. pitkä kolmitahkoinen 
mielta. 

Contillier, «n. fotamies, joka käyttää 
Coutille ajeenanja. 

= Coutre, m. auran ruobin 1. wiuhlka. 
Coutume, f. tapa, Käytäntö; tamalli- 

juus, tammasta fyntynyt fääntö, laki; 
erä? tullimero ennenmuinoin; prendre 

tappa- 

Cousin, ine, s. orpana, fijarenfapfi, | une c., ottaa tawatſi; avoir c., de c., 
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pitää tapana, olla tottuneena ; de c., tas 
wallijuuben mukaan. 

Coutumier, ère, adj. tawallinen, tas 
walfi tullut, manhan taman mukainen; 
droit c., wanbaan tapaan perustettu 
Tati; être c. du fait, olla afiaan tot- 
tunut. 

Couture, f. ompelus, neulomus ; neu- 
Tominen; ompelustaito; neulos; arpi; 
rolonsarpi ; (laim.) fauma; tuke, töpe. 

Couturé, 6e, adj. arpinen, rofon- 
arpinen. — * 

Conturier, m. ompelija, neuloja; 
maaräätäli. 

Couturiöre, f. ompelijatar. 
Couvage, m. munan hautominen. 
Couvain, m. eräiden hyönteisten 

munat. 
| ouvaison, f. lintujen bautomis- 

aifa. 
Couvée, f. pejä munia 1. poilafia; 

finis d 
Couvent, m. luostari. 
Couver, v. a. hautoa, baubottaa; 

hartaasti itfekjenfä miettiä; mielesjänjä 
fantaa; kantaa fijällänjä; couver des 
yeux, lempeästi, hartaasti katfella; mies 
Yhymällä kiinnittää filmänjä jkahun; c. 
une maladie, fantaa fijällänjä tauti; 
il couve les cendres, hän istun aina 
tulifijan Uäresjä. — v. n ja Se 0., v. | Je 
r. hehkua tuhan alla; olla tulemaifile 
Tanja; laisser c., (futv.) antaa olla 
aikanſa, antaa tuleentua. 

Couvoerole, sn. fanfi. 
Convert, rte, part. ja adj. peitetty; 

(kuw.) falainen, tuntematon; vin c., 
tummanpunainen wiini; pays c., mets 
jäinen maa; temps c., pilmwinen, fu» 
muinen ilma. 

Couvert, m. pöntäliina ja De 
fnuinwat; kaikki fyömänemmvot yhdelle 
hengelle; koppilo, josja on meitfi, fab- 

t ja Iufiffa; fuoja, werho, maja, 
majanne; fiimes, twarjofas pailla; tus 
weri, Tirjeen päälystä; grand c., juh- 
lallinen aterioitfeminen howisſa. — A c., 
adv. fuojasfa, turmasfa. 

Couverte, f. porslinin lafitus. 
Converte, f. (wanb.) loimi. 
Couvertement, adv. (wanb.) falaa, 

falaifnubesfa. 
Couverture, f. peite; peitto; fatale; 
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fatto; päälys, päälystä, kääre; Pirjan 
tanfi; (kuw.) tetofyn, warjo: sous la 
c. de l'amitié: wafuus, maluute, tas 
faus (welanmaffnsta). 

Couverturier, m. peittojen walmis⸗ 
taja 1. faupitfija. 

Couvet, m. biilipannu, tuli-astia 
(jallain lämmitykjekji). 

Couveuse, f. hautoa tana; munan 
bautomis-uuni. 

Couvi, adj. m. oeuf c., mätämuna. 
Couvre-chef, m. (wanb.) päähine, 

pini; päänkääre (baamanparan- 
tajan). 

Couvre-fou, m. hitlloswarjostin, tu- 
lenwarjostin; ehtookello. | 

Couvre-pied, m. jalkapeitto. 
Couvre-plat, m. fulbon 1. wabin peite 

L fanfi. 
Couvreur, m. kattaja, fatottaja. 
Couvrir, v. a. lattaa, peittää; wer⸗ 

yota, mwaatettaa; falata; peitellä, puo: 
ustaa, faunistella; (kuw.) forwata, 
fuojella, marjella; äänellä woittaa; as: 
tuttaa; nitoa (kirjoja); fitoa (lautape- 
lisfü); c. la table, fattaa pöytä; c. 
d’or, tullata; c. la joue à gn, antaa ' 
lorwalle; c. les pauvres, werhoa wai⸗ 
waifia; c. sa marche, falata mars. 
finja mihollifilta; c. la frontière, fuo- 

a raja; c. le déficit, tormata wa⸗ 
jawuus; (latit.) c. la prescription, 
tehdä kanne ennen määrä-ajan fulut- 
tua. — So o., v. r. peittiä, peittä 
tyä, fuojella itjenfä; panna laffi pää- 
än; pilmestyä, äydä pilveen; puos 
ustaa itfenjä; se c. d’un bois, fuos 
jella itfeänfä metjällä; couvrez-vous, 
pankaat hattu päähän ; le ciel se couvre, 
taiwas menee pilveen. 

Covenant, ᷑. Convenant. = 
Convendeur, m. fansjamynyjä. 
Coyer, 1. Cous. 
Coyon, 1. Coïon. 
Crabe, m. rapu, frapu. | 
Crabier, m. kramwunfyöjä (eräs lintu). 
Crao! int. paikalla! vikopäätä! 
Crachat, m. yslitty räkä. 
Crachement, m. fylleminen, rä'än 

yskiminen. 
Cracher, v. a. ja n. fyllet, E 

yskiä räkää; la plume crache, kynä 
pirsluu. 
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Cracheur, euse, s. fylkijä, rykijä, 
vä'än yekijä. MUUN 

Crachoir, m. fylti-astia. 
Craehotement, m. vyliminen, fuite 

minen. 
Crachoter, v. n. ruliä, fyljeskellä. 
Craie, f. littu. 

i , v. a pelätä, mwaroa. — 
v. n. (pour) huolia, olla jotkin huo- 
fellisna. 

Crainte, /. pello, warominen. 
Craintif, ive, adj. pellääwäinen, 

pelkuri, arka. 
Craintivement, adv. pelläämäifesti, 

pelkurimaiſesti. 
Cramoisi, m. farmofini-wäri. 
Cramoisi, ie, adj. farmofinin-pu- 

nainen. 
Crampe, /. fuonenweto, wetotauti. 
ne jalanfärky, ſnonenweto ja» 
visfa. 
Crampon, m. finlilä, vautakynfi, ha⸗ 

fa, puristin; naula, hokki hewoſen ken⸗ 
gäsfä; aklunan Hala. 

Cramponner, v. a. finkilällä ]. rauta- 
kynſillä kiinnittää ]. puristaa; naulot- 
taa, Bofittaa (Gervofenfentä). — Se 6, 
v. r. tarttua, täydä kiinni; talistua. 

Cramponnet, m. wüäbüinen finklilä, 
MST, hakanen; falpa, roira (lu- 
usfa). 

m. lowi, uurroë, ura (rau⸗ 
dasſa, puusfa). 

Crâne, adj. ja m. vüybeü, julfea; 
pöyhkyri, mellastaja. 

6, m. päälallo. 
Craneduin, m. laitos, millä joufi 

jännitetään. 
Craneguinier, m. joufimies. 

. [$vpötys. 
e, f. tiede, mitenkä pääs 

fallou luonnosta feffitään ihmijen ben- 
fifet ominaifuudet, päätkallo-oppi. 

td, m. founa; ſammalko; mör- 
färin laivetti. 
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Crapelot, mm. ſammakon poikanen. 
Crapoussin, m. luffifrapu; (kuw.) 

lyyjä, kääpiö, vujolas. 
Crapule, f juoppous, juopumus; 

irstaijuus. 
. Crapuler, v. n. elää juoppondesfa, 
irétaifuubesfa. 

Crapuleux, euse, adj. juoppo, irstas, 
venttu. 

Craquelin, m. vinleli, forppu; kuo⸗ 
venja heittänyt frapu; fapabatli. 

Craquelot, m. tuore Gailit. 
Craquement, m. natina, rouéle, rous- 

lina, narina, narsle; c. des dents, 
hampaiden kiristys 1. falifeminen. 

Craquer, v. n. uatista, rousfua, na- 
vista, narskua, ryskyä, rytkähtää; (huv.) 
Iörpöttää, Perskata; c. des dents, ti- 
vistää, lalistaa hampaita. 

Craquerie, 7. lörpötys, ferslaus, 
walhetteleminen.. 

Craqueter, v. m. natistella, rous- 
laella, naristella, ryskyellä. 

Tour, euse, s. [örpöttelijä. 
Crase, /. (fieliop.) frafis, kahden 

tawun fupistuminen yhdelfi. 
Crassane, f. Cresane. 
Crasse, /. lila, aasta, fiivvottomuus ; 

luona; raakuus, ruofottomuus; alhai- 
nen fyntyperä; itaruus. 

adj. palju; (kuw.) raaka; 
ruofoton. 

Crasses, f. pl. bilpeet, jotka lähte- 
mwät tafoesfa. 

Crasseux, ouse, adj. lilainen, ſaas⸗ 
tainen; itara, faita. — s. likainen 1. 
(limoton ihminen; faituri. 

Cratöfo, m. eräs romalainen pikari ; 
tulimuoren-auffo. | 

tiouler, v. a. jafaa fopioitettawa 
taulu neliöihin. 

Cravache, f. ratfuruoëla. 
Cravan, sn. kaulushanhi. 
Cravate, m. froatilainen ratfumies 

udaille, /. harju, barfiwaate, | 1. ratfu. 
linnikto. 

Crapaudière, f. ſammalko⸗lätälks. 
Crapaudine, /. bufouiti, kiwettynyt 

falanhammas; (eräs kala) merijufi; ta- 

Cravate, /. miehen faulaliina. 
Crayon, m. piirustin; Iyijyspännä; 

punaltituspännä; lyijyspännälä tehty 
lirro8 1. muotofumwa; (fuw.) efitys, 

pinreilä; ristitlo, fiimwilä wefitorwen | jelityö; luoma, fuunnitelma; c. noir, 
fuusfa ; 
malla patstetut kyyhlyſet. 

igeons à la c., eräällä tas | lyijyskimi; c. rouge, punaliitn. 
Crayonner, v. a. ptirustaa 1. tu- 
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wata lyijyspännällä, punaltitulla j. n. 
e; fuunuitella, tehdä pohjapiirros. 

Crayonneur, m. poropeulalo (piirus- 
tustaidosfa). 

Créance, /. usko; luottamus; us- 
kottawaiſuus, [uotettawaifuus ; (wanh.) 
uélon-opypi; falainen opastus airuelle; 
donner c. à, ufoa, luottaa jokin; lettre 
de c., trebitimi. 

oier, ière, s. welkoja. 
ter, v. a. (wanh.) walallanſa 

wabwistaa. 
, * m. alisopettaja vatfastustou- 
uefa. 
Créateur, m. luoja, allaja, fäätäjä. 
Créateur, trice, adj. luoma; fiittä- 

mwä, tuottama. 
tion, f. luominen; (kuw.) ef 

ſints; perustaminen; toimeenpanemi- 
nen; numittäminen; un homme de 
nouvelle c., btljau aatelismiebeffi ni- 
mitetty. 

Creature, /. luontolappale; olento, 
ihminen (tam. naifista ja lapfista). 

be, m. fubebert. 
Crécelle, f. raiffu, räty, lallku. 
Cröoerelle, f. leiwo⸗ 1. poutabautta. 
Crèche, f. feimi, foimi; jäänmur- 

taja filta-arfun edesfä. 
ence, f. trebdenfi-pöytä katolijen 

alttarin wieresfä; muonawarasto (yleis 
fiefä laitokfisja). 

Crédencier, m. miuonamarain bois 
taja. 

Crédibilité, /. uskottamwaifuus, luo⸗ 
tettawaifnuns. 

Crédit, m. frebiti, luottamus; was⸗ 
taawa puoli tilisfä; waltaifuus, walta, 
arimo; faire c. à gn, antaa welaffi, 
tilille; lettre de c., frebitilirie; à c., 
mwelaffi, tilille, (fuw.) turhaan, hyb⸗ 
dyttä; ouvrir, faire un c. à qn, ru- 
meta Trebditi-tiliä pitämään jkun kansfa. 

ter, v. a. panna tilin wastaa⸗ 
wa-puolelle; être crédité sur, faaba 
ftebitifirie jlun luo; nauttia luotta- 
musta jfun luona. 

Créditeur, m. welloja (tilin job- 
dosta). 

0, m. apostolinen uskontun⸗ 
nustus. 

Crédule, adj. herkkäsuskoinen, betas- 
usloinen. 
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Crédalité, /. hexttu⸗notoiſuns. 
. Créer, v. a. (uoda; muodostaa, faa- 

tia, luontaa, perustaa, panna toimeent, 
afettaa, nimittää. 

aillöre, /. hahlot; rauta- 1. puu- 
foura, jolla jtin kannetaan. 

maillon, m. twäbüifet hahlot. 
Créme, f. taale, kerma; fofe; (kuw.) 

para8 oja; c. de tartre. cremor tar- 
tari; c. de riz, vifipuuro, rififoje:; c. 
fouettée, tanlefofe, fofe. 

Crément, =. (fieliop.) janan lifään- 
tyminen tawulla taiwuttaesfa. 

émer, v. n. nostaa taaletta; taa- 

. taaleen myyjä. 
, m. (muin) nuoralla 

tansfija. 
Créneau, m. Garja, hammasharja 

(katon); ampumareilä. 
W sn nelago, m. pylineet rahan ſyr⸗ 
jästä. 

Créneler, v. a. Gammastaa muuri, 
fatto; pykä vahan fyrjä; ampuma- 
vetillä warustaa. 

Crénelure, f. ampaifelfi, ſuipuille 
leikkaaminen, pylineile uurtaminen; 
dentelles en c., fuippuinen pitſi. 

Créole, m. ja f. treoli, freolisnainen. 
Crépage, m. Darjokaukaan fibertü 

" Grö; harfokangas, kieräharj pe, m. barfofangas, kieräharſo. 
Cröpo, f. eräs pannutkallu. 
Cröp6, m. fiberütutta. 
Cröper, v. a. lihertää, kiharoita, lä- 

härtää. — Se 0., v.r. fihertää biuffenfa. 
Crépi, m. Fappaué, allitus. 

pin, m. Krispinus; saint C., 
paa Krispinus, fuutarien fuojelus- 
pyhä; ſuntarin pusfi kaluineen. | 

Crépine, /. eräs ripſun, beltun laji; 
magapaita teurastetun eläimen). 

pir, v a. rapata, lallita; tehdä 
martio nahkaan; lihertää Hiukjet. 

Crépissure, /. falfitus. | 
Crépitation, f. rütifeminen, väiskää- 

minen (tulen); taittuneen luun narss 
tuminen. 

Crepodaille, f. Crapaudaille. 
Crépon, m. eräs fiberretyn willas 1. 

filkkitankaan laji. 
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Crépu, ne, adj. fiberü (hiukfista). 
Crépusculaire, adj. hämyns, Hämy. 
Crép e, f. hämy: c. du matin, 

c., du soir. 
Crépusculin, ine, f. Cröpusculaire. 
Cresane, f. eräs päärtnän laji. 
Crescendo, m. yhtä-mittainen fäme- 

leen woiman farttuminen. 
Crösean, € Cariset. 
Cresson, m. noufuruoho (lepidinm). 
Cressonnière, /. pailla, miejä kas⸗ 

maa noufuruoboa. 
Crésus, m. (kum.) rikas mies. 
Crétacé, 6e, adj. liitunlaltainen, lii- 

tuinen. 
Crête, f. harja (lukon ja muiden 

lintujen pääskä), höyhentupfu; muu- 
tamain talalajien emwät; kaiwokſen par- 
taalle nostettu multa; huippu, Harja; 
c. de cog., fufonbarja; tullaroheinä 
(rhinanthus); c. de blé, buipunmno- 
toinen jymäläjä. 

Crété, 6e, adj. harjalla mwarustettu. 
Crételer, v. n. faalottaa, fotfottaa. 
Crétin, n. kretini, beiffomielinen; 

(futv.) höperö. 
inisme, m. fretinilaifuus, eräs 

VWallifin afukkaisfa ufein tawattawa 
fyntyperäinen heillomielifnys. 

Cretonne, f. eräs walkoiſen liina- 
kantaan faji. 

Creusement, m. toimaminen, Towers 
taminen. 

Creuser, v. a. ja n. faiwaa, Powers 
taa; vuopata, perata pohjaruopasta; 
(kuw.) miettiä. — Se C., v. r. käydä 
ontelotfi, kowerokfi. 

Creuset, m. fulatusfauba. 
Creux, euse, adj. onfi, ontelo, kupu 

kas; tuopalla olema; [ymwü; viande c-e, 
ruola, jola ei rawitſe; cerveau c. tête 
c-e, tyhjä, pää, tyhmyri, tosjo; son- 
ger c., mielettömiä ajatella. 

Creux, m. fuoppa, folo, fymänne, 
lonffo; fywä nuotti, fämel, basfo; 
walin, walinkaawa. 

Crevaille, /. ylenfyöminen. 
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Crevé, 6e, s. un gros c., une grosse, 
raswamaha, [önttänä; manger comme 
un c., fyödä Luin pohjaton. 

Crevé, m. aullo naismwaatteiben bi- 
hain fuusja. 

Crover, v. a. hallatsta, färkeä, lou⸗ 
bia; rikkoa, repiä 11108; c. les yeux, 
ietää filmät päästä; cela vous crève 
es yeux, fe on ihan edesfänne; c. un 
cheval, palahduttaa hemonen; (kuw.) 
c. gn, bafabbuttaa liialla ruoalla ja 
juomalla. — v. n. haljeta, rewetü, fte- 
rottua; pakahtua; kaatua, hukkua ({uo- 
(emaan). — Se 0., v. r. haljeta, fte- 
rottua, pafabtua. | 

Crevet, m punottu nauha metalli 
puilot püisfé. 

Crevette, f. eräs Irawuu laji (gam- 
nurus). 

Cri, m. huuto, kirku, ääni, ulwina; 
julistukjien ja tawarain jullinen huu- 
taminen; huudahdus; paru, poru; fo- 
tahuto; jeter un c., huudahtaa; de- 
mander à grands c-s, fuurella huu⸗ 
bolla waatia; le cri du loup, fuben 
ulmina; le c. des orphelins, orpojen 
parkuna; le c. de la nature, luonnon 

ni. 
Criailler, v. n kirknella, toraella, 

joutamista parlua. | 
Criaillerie, /. Criage, m. joutawista 

kirkuminen, parkuminen. 
Criailleur, euse, s. poruturkku, kil⸗ 

julita. 
Criant, nte, adj. buutawa, bhirweä. 
Criard, rde, adj. tirkuilema, par: 

tuilewa; dettes c-es, pienet iwelat, 
joita ufein mwelotaan. 

Criarde, f. eräs tahijema liinalangas. 
Crible, n. feula, mälppä, waura; 

c. à pied, wistaustone. 
Cribler, v. a. feuloa, mälpätä, wis⸗ 

fata jiä). 
Cribleur, euse, s. feuloja, mälppääjä. 

oriblenx, euse, adj. lävwellinen, rei⸗ 
inen. 
Criblure, /. fenlan-olaijet, kielel⸗ 

Crevasse, f. ralo, halkeama, repeämä. | lifet. 
Crevasser, v. a. jaattaa repeämään, 

fierottaa. — So C., v.r. fierottua, bal: 
teilla, remwetä, pafabtua. 

furu. 
Crève-coeur, m. fydäntä palahtawa 

Cribration, /. feufominen, fliwildi⸗ 
minen. 

Cric (cet äänny), m. wäklimipu, wi⸗ 
pufin. 

riocrac, int. murslis! ranekie! 
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Crid, m. malajilainen tikari. 
Criée, 

Taupalla myydä; wafaramiehen huudot. 
Crier, v. m. huutaa, kirkua; parfua, | tristallinen, 

porata; narista, lirskua; liimata was⸗ 
taan; c. à Vinjustice, huutaa mää- 
ryyttä Pärfineenjä; c. au voleur, au 
meurtre, huutaa apua warasta, mur 
haajaa wastaan, warasta 1. murhaajaa 
liinni-ottamaan; on crie beaucoup 
contre ce fait, fitä teloa wastaan fo: 
win kiiwastellaan. — v. a. jullijesti 
faupatfi huutaa. 

erie (=friirti), f. tirkuna, melu, 
melsfe. 

Crienr, euse, s. firkuja; taupalfi 
huntaja. 

Crime, m. rikos, pabantelo; c. ca- 
pital, bhengen-afia, «rikos. 

Criminaliser, v. a. flirtää civili-afia 
tilos-afialfi. 

Criminaliste, m. viloslain tutkija 1. 
tuntija. 

Criminalité, /. rilollijuus. 
Criminel, elle, adj. rifollinen; rau- 

laistukjen-alainen; rifos-afian-. 
Criminel, elle, s. vilollinen, pahan 

tekijä. 
Criminellement, adv. rifollifesti. 
Crin, m. joubi; c-s, pl. hewoſen⸗ 

harja. 
Crincrin, m. wiulurämfy. 
Crinier, m. jouhiteosten tekijä. 
Crinière, f. harja (Gemofen, jalo- 

peuran); kaulapeite; (furo.) karhea tuf- 
a; huono perufi. 

inon, m. jouhimato; almwemato. 
Crique, /. lahdelma, wenbefatama. 
Criquer, v. n. tivéfua [firlasta, ja 

fenfaltaifista]. 
Criquet, m. firfla; hemwoekaalki; wä- 

häinen laiha mies. 
quetis, m. tivéfuminen. 

f. tanbin taite 1. murre; mais 
Be; ratkaiſewa hetki. 

rispation, /. tiherrys, fibertyminen; 
fupiétus; weto (fuolisfa, jäntäreisfh). 

Crisser, v. n. livistää hampaita. 
i m. Vide, kristalli; c. de 

montre, kellonlafi. 
Cristallerie, /. tristallitehdas. 

i er, m. fristallintabtoja; 
tristallimarasto. 
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Cristallin 
f. mettre en criée, buuto- | kristallilafi. 
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, m. ristallimefi filmäsfä ; 

Cristallin, ine, adj. fiteemäinen; 
tristallitirkas. 

tallisation, /. tristallistuminen. 
Cristalliser, v. a. liteyttää, hyydyt: 

tää kiteitſt, faattaa Lristallikirkkaatfi. 
— v. n. fristallistua, fristalliintua. 

Cristallographie, f. oppi fuonnol- 
listen fiteiben 1. fristallion muodoista 
ja (ynnystä. 

Crit, €. Crid. 
Criterium (um = 00m), m. tunnus- 

merkki, tunnustin. 
Crithe, f. naarannappi. 
Critiguable, adj. armostelun-alai- 

nen. 
Critique, adj. artvostelerva, tutkia, 

tutkinnollinen, moittima, moittelias; rat- 
kaiſewa; arweluttawa, waarallinen. — 
m. arvostelija; moittija. — f. arwos⸗ 
telu (lirjallijen 1. faunotaiteellifen te- 
offen); moite, morffaus; moittimaifuus. 

Critiquer, v. a. armostella; moit- 
tia, morlata. 

Critigueur, m. f. Critique, m. 
Croassement, m. forpin foiffuminen. 
Croasser, v. n. foiffua, roikkua. 
Croate, m. f. Cravate, m. 
Croc (e ei äänny), m. loukku, bala, 

mwenhehaka; wanfo; fouffubammas, to- 
rahammas; määrä pelaaja; Vaffaire 
est au c., afia on joutunut pääjemät- 
tömiin; — c-s, pl. wiikſet. 

Croo (c ääntyy), faire c., narsfua 
hampaisfa. 

Croo-en-jambe, 1. donner le c. à 
n, fampittaa jlu, panna jkun jalka 
ampptin. | 
Croche, adj. wäärä, louffuinen. — 

f. Cahdekjannes nuottia; c. double, 
fuubestoistannes nuottia. 

Crochet, m. mähäinen koukku, Hala; 
tiirilla; puntari; toukkuhammas, tora- 
hammas; poikkimiima nuotin kaulasfa; 
kierto, mutka, polmi; — c-s, pl. Hinss 
tiharat otjalla ]. korwan takana; ſul⸗ 
fumertit (); vautakynfi; faire un €, 
tiertää, läydä Tiertotietä; être sur ses 
c-s, sur les c-s d’autrui, elää omilla, 
muiben waroilla. 

Crooheter, v. a. aukaista fuffu tii- 
rilalla. — Se c., v. r. (jokap.) tapella. 

13 
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Crocheteur, m. tulkukauppias; my: 
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Croissanoe, f. faswaminen, lifäyu- 
tynfantaja; c. de serrure, tiirilalla | tyminen taswamalla. 
aufaifija. 

Crocheton, m. fouffunen. 
Crochetier, m. halamaalari, lättye 

maalari. 
Crochu, ue, adj. määrä, toukkuinen. 
Crochue, 1. Croche, f. 
Crocodile, m. trofodili. 
Crocus, f. Safran. 
Croire, v. a. uskoa, luulla; (uottaa; 

pitää jonakin, armata jlskin. — v. n. 
uskoa; (A qu) uskoa, luottaa jluhun; 
(en) uskoa Jumalaan: c. aux méde- 
cins, au paradis: en Dieu. — $Se 0, 
v. r. tulla uskotulfi; uskoa itfenjä, luulla 
itfenfä jkskin; uskoa toinen toistanja. 

Croisade, /. ristiretki. 
Croisé, 6e, part. ja adj. vistisjä 

olema, ristiin menemä: chemin c., 
feu c.; wathtelewa; ristillä marustettu; 
neliniitinen, nelimartinen (fangas). 

is6, m. vistivetkeläinen. 
Croisée, f. allunanreikä; akkunan 

keha; akkuna; kude (kankaan); ristimys 
kirkon); neliwartinen kangas; monen⸗ 
altaisten ristimysten ja työkalujen ni⸗ 
mitys. 

Croisement, m. ristiin meneminen, 
mwastatusten ja ohitje meneminen: c. 
des vents, des courriers, des épées; 
eri eläinrotujen parittaminen. 

Croiser, v. a. panna ristiin, afettaa 
ristitysten; käydä poilli; pyYYDTiä pois 
(ristin metämällä); ehkäistä, estellä; 
ristillä merkitä; kutoa (koppia); kutoa 
nelimwartista; parittaa erirotuijia eläi- 
miä. — v. n. läydä ristiin, päällitys- 
ten; (laiw.) teystätä. — 80 0., v. r. 
lähteä ristiretkelle, ottaa risti; käydä 
toinen toijenja ohitje; käydä ristitys- 
ten; parittua; lilpailemalla tehdä wau⸗ 
riota toifillenja; c. la baionnette, las- 
ea painetti. 

Croiserie, /. frysjüystulin; fopan- 
futous. 

Croisette, f. pieni risti; eväs faswi 
(valantia cruciata). 

Croiseur, m. rysfääjä. 
Croisière, f. frysfäys; ala, misjä 

trysfätään; krysfäämä laita. 
myanisillon, m. poillipuu; ristin poil 
ipuu. 

Croissant, m. puolikuu, uufifuu; 
uolifuun muotoinen; foufero weitki; 
Rep (kuw.) Turkin waltalunta; ma- 
ometilainen uskonto. 
Croissant, nte, adj. kaswawa. 
Croisure, f. nelinittijelfi kutominen. 
Croît, m. tarjan lijäyntyminen fikti 

myljen lautta. 
Croitre, v. n. faëwaa, farttua, li⸗ 

fäyntyä. 
Croix, f. risti; (kuw.) ristin-usko; 

risti, waiwa, etſimys; ritariristi; plan- 
ter, élever une c., afettaa 1. pystyttää 
viesti; mettre en c., ristiinnaulita; 
l'arbre de la c., Kristulfen risti; plan- 
ter la c., faarnata tistin-oppia pala- 
noille. 

Croix de par Dieu, f. aapinen, aa» 
piskirja. 

Croma, m. fabbeffannes-paufi. 
Cromatigue, f£. Chromatigue. 
Cröme, m. tromi (metalli). 
Cromorne, m. trumpetifämel uruisfa. 

(ra, m es frana; kalanlymy 
rivenpohjasja). 
Cronhyemätte, m. Lone, millä wuo⸗ 

tuinen fateen paljous mitataan. 
Croquant, m. parfa, waiwainen, 

roisto. 
Croguant, nte, adj. hampaidja murs- 

tuma 
Croquante, f. frofani (eräs fofnri- 

leimo6). 
Crogue, f. manger gc. à la c. au 

sel, fyödä paljaan fuolan fansfa. 
Crogue -lardon, m. fupinnuolija, 

fuoftawteras. 
Crogue-mort, m. vuumiin-ajuri. 
Crogue-noix, n. pähkinä-rotta. 
Croque-note, m. pelin winguttaja. 
Croguer, v. n. murskua hampatsja ; 

— v. a. nakertaa, mufertaa, riffabnt- 
taa; ahmia ; entrata; muistamista wars 
ten piirtää efineen päikoydat; tehdä 
pilainen laulun 1. kirjalliſen teokfen 
uoma; ſukkelasti fabmata itfellenfä; 
tuhlata, butiloiba, Gaaskata; c. le 
marmot, obotella fuuren herran etes 
hifesjä; jolie à c., ihana, että füifi 
fuubunia. 

Croque-s801l, f. Croque-note. 
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ue t ja fuiwa pipari⸗ VT t, m. ohut j pip | 

Croqueur, m. fuoffawieras; nüpis- 
telijä; butiins. 

uignole, . nenäpiuwi, nemä- 
näypävs; eräs leiwos. 

rogulgnoler, v. a. antaa nenäpius 
wi 1. nenänäppäys. 

uis, m. alluluoma, allupiirros. | (nupala. 
Crosse, f. piispanfauma, fonffufan- 

wa; pyöjynperä; maila, karttu; fou- 
tero Tädenfija; lawetinhäntä; —c-s, 
pl. aidanfeipäät, aidantukijaifet. 

Crossö, 66, adj. piispanjanmalla wa- 
vustettu. 

Crosser, v. n. mailalla Iyödä palloa; 
(tuv.) fuurimmalla ylenkatfeella koh⸗ 

a 
Crossette, f. aluwa, obelma. 
Crosseur, m. pallofilla olija. 
Crotte, f. loka; eräiden eläinten fonta. 
Crotté, 6e, part. ja adj. lolainen, 

fifainen. 
Crotter, v. a. fo'aista, li'ata, lo'ata. 

m. hewoſen, lampaan ja 
eräiden muiden eläinten fonta. 

Croulant, nte, adj. rintunnt, rüns- 
tit, rappiotilasfa olema. 

Croulement, m. tulistuminen. 
Crouler, v. n. fulistua; joutua bü- 

widön; laskeutua, paimia. — v. a. 
laskea  meistimöltä; wiertää; c. la 
queue, metää häntä jalkojen wältin, 
lähteä pakoon. 

Croulier, iöre, adj. hyllyinen [maa- 
perästä). 

Croulière, /. letto, hyllymaa. | 
Croup (p ääntyy), m. furistustanti. 
Croupade, f. ratfun hyppäys 1. tes 

pasteleminen. 
Croupe, f. lantafet (Hemofen); wuo⸗ 

renhuippa; fatonbarja; monter en c., 
tulkea taratasfa. 

Croupé, 6e, adj jolla on fauntit 
lautafet. 
à Croupetons, adv. tyytyllänjä. 
Croupier, m. pelipantin pitäjän apu⸗ 

ti 1. kumppani; ofallinen afioimistoi- 
men menoihin ja tuloihin. 

Croupière, f. häntämyö; perätonivi 
(laiwasſa). 

Croupion, m. takapuoli, peräpuoli 
(ihmifen); häntä, pyrstö (liunun). 
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Croupir, v. n. feijoa, mäbätä ſwe⸗ 
bestä] ; turmeltua, mädätä. 

Croupissant, nte, adj. feifoma, lit. 
fumaton [medestä]; mädännyt, turmel. 
tunut. 

Croupissement, m. ruolasaineiden 
fulaaminen ibmifen ruumiisia. 

Croustille, /. leiwänmuru, leipäpala, 

Croustiller, v. n. baufata leipää ryy⸗ 
pättyänjä. 

Croustillousement, adv. narrimai- 
(esti, fujeellifesti. 

Croustilleux, euse, adj. fujeellinen, 
narrimainen. 

Croûite, f. leimäntannilla; leimän- 
kuori; falafufon-tailina ; paahdettu leipä 
fiemesfä; kuori, komettunut pinta; huo- 
no maalaus. 

Croûtelette, /. leimänmuru. 
— Croftier, m. huonojen taulujen fan- 

pitfija. 
ton, m. leipätannilan pala; 

paahdettu leimänmiilu; huono maalari. 
Croyable, adj. ustottama. 
Croyance, f. usko, ajatus, mieli; 

uskonto. 
Croyant, nte, s. uslowainen. 
Cru, ue, part. fanasta Croire. 
Cru, ue, adj. raaka, feittümütbn; te. 

Temätbn, walmistamaton; maikeasti ſu⸗ 
lama [ruoka-aineista]; raaka, fäädytön, 
epäfobtelias; eau c., loma efi. — 
À Ort, adv. paljaalta, fatulatta. 

Cru, m. miljelysntaa; kaswi; vin du 
C., Potikasmuinen wiini; foin de mon 
c., Omalasmwattama heinä; cela est de 
son c., fe on hänen kekſimänſä. 

uté, f. julmuus, hirweys. 
f. vuuklu, ruufi, pottu; 

(tutv.) tollo. 
Crachée, f. vuukallinen. 
Cruoherle, f. tyhmyys. 
Cruohon, m. pottunen, ruuffunen. 
Cruoial, ale, adj. ristinmuotoinen. 
Cruoiföre, adj. jonka päällä on risti; 

(tnw.) ristinkaltainen. 
Cracifiement, Crucifiment, m. ris⸗ 

tiin naulitfeminen. 
oifier, v. a. ristiinnaulita. 

Crucifix (x ei äännty), m. ristiinnan- 
litun tuma. 

Cracifixion, /. ristiin naulitfeminen. 

* 



Cruc 

Cruoiforme, adj. ristinmuotoinen. 
Crudité, /. raakuus, epälypiyys; fu- | fu 

lamaton 1. mwaifeasti fulama ruola; 
raakuns, jullens. | 

Crue, 7. faswu; lasmaminen, fart- 
tuminen, lijäyntyminen; nouſu; len» 
198, forotus (hinnan, weron). 

Cruel, elle, adj. julma, foma, füü- 
limüätôn, werenhimoinen. — s. julma 
]. fowa ihminen, tlämä 1. vafittaiva 
ihminen. | 

Cruellement, adv. julmasti j. n. €. 
Cräment, adv. raa'asti, jullijesti, 

hämyttömästi. 
Crural, ale, adj. reifilmun-. 
Crustao6, 6e, adj. fopallinen, tuos 

rellinen; animal c., 1. c-8, m. foppa- 
kuoriais-elämä. 

Cruzade, f. Crusado, portugali- 
lainen raha. 

Crypte, f. hautakammio lirkon alla ; 
maan-alainen luola. - tebbtogeami 

r game, adj. ja f. Iryptogami, 
ralafttiö. / 

Cryptogamie, f. fryptogamia, fala- 
tone. ni ot 

graphie, f. taito kirjottaa ſa⸗ 
(amesteillä f 

Cryptonyme, adj. ja s. nimenfä ſa⸗ 
laawa. 

Crystal, €. Cris.... 
ft. Cul 

Cubage, m. Cubature, /. luutiofifäl- 
1yffen laskeminen, kuutioittaminen; fuu- 
tiofifällys. 

be, m. kuutio. 
Cube, adj. fuutiotnen, kuntiois⸗, fuu- 

tio-; pied c., fuutiojalfa; racine c., 
kuutiojuuri. 

Cnböbe, £. Crebèbe. 
Cuber, v. a. fuutioita, laskea fuu- 

tiofifällys. 
biculaire, m. (wanh.) famaripal: 

welija. 
Cabique, 1. Cube, adj. 
Cubital, ale, adj. kynäräpään.. 
Cubitus (s ääntyy), m. yynäräluu, 

Pynkkäluu. | 
Cuboïde, m. fuutionmuotoinen lun 

jaltapäyväsjä. 
Cuoule, m. jouer à c., olla ptiloifilla. 
Cucullan, m. eräs fuolimato. 
Cuculle, f. wiitta päähineineen. 
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Cucurbitacé, 60, adj. gurttaſuknun 
uluwa. 
Cucurbitain, Cucurbitaire, m. gurk- 

famato. 
Cnourhite, f. tislauskoneen pohja- 

puoli oli. 
Cueillage, Cueillement, n. poimi- 

minen; poimimis-aila. 
Cueille, f. (laiw.) purjekankaau fe 

wy; hedelmän poimiminen. 
Cneillöe, f. neuloiffi tehtämä mes- 

finfilanta. 
Cueillette, di poimiminen, fato (be 

delmien); kollehti; (laim.) fappaleta- 
wara; charger un vaisseau à la c. 

Cueilleur, euse, s. poimija, bebel- 
mäntorjaaja. 

Cueillir, v. a. poimia, nouffia; foo- 
ta, forjata. 

Cueilloir, m. hedelmätkoppa. 
Cuider, m. foifea hedelmäkoppa. 
Cuider, v. n. (twanb.) arwifoita, 

luulla. 
Cuiller (r ääntyy), Cuillère, f. lufifta, 

fauba; c. à fondre, walinfauba. 
Cuillerée, f. lufikallinen. 

illeron, sn. lufifan pejä 1. lapa. 
Cuir, m. wuota; nahka; c. à rasoir, 

partaweitfen biofin; c. bouilli, rastva- 
nalka; c. fort, anturanabfa; c. vert, 
cru, telemätön muota; sentir des dou- 
leurs entre c. et chair, tuntea wai⸗ 
woja ihon ja lihan wälillä; jurer en 
c. et chair, kirota itfelfenfä. 

Cuirasse, /. rintabaarniéla, fyrasfi. 
Cuirassé, 66, part. ja adj. rinta- 

haarnistalla warustettu; (Euro) hymwin 
marustettu; hävytön, julklea. 

i r, v. a. rintahaarniskalla 
warustaa. 

Cuirassier, m. tyrasſieri. 
Cuire, v. a. keittää, paahtaa, paistaa; 

kypfentää; leipoa; tulennuttaa [aurine 
gosta]; fulattaa [watfasta]. — v. «. 
tehua; paahtua, paistua; kypiyä; Pire 

mwennellä, timistää, pakottaa; en c. à 
gn, faattaa katumukſeen. 

Cuirot, m. partisja olut muota. 
: — H" foto 

Cuisant, nte, adj. polttawa, fyöpä, 
tuima, lirpeä, katkera, haikea, karwas, 
falwaarva. 

Cuiseur, m. tiilenpolttaja. 



Cuis 

Cuisine, /. työkki, Pyökkipalimelijat ; 
ruoanlaitos; ruoanlaittostaito; höyste- 
rafia; feitinfojn laiwasſa; être char- 
gé de c., olla litalfi lihama 1. liha- 
môbtüleen faltainen. 

Cuisiner, v. n. toimittaa ruoanfait: | filla 
tamista. 

Cuisinier, öre, s. rnoanlaittaja, foffi. 
Cuissard, m. reifibaaruisla. 
Cuisse, f. reifi. 
Cuisson, /. feittäminen, paahtami- 

nen, paistaminen, leipominen, kypfen- 
täminen; kiwistys, tirmenteleminen, 
palotus. 

Cuissot, m. metfän-otuen reifi. 
Cuistre, m. ruoskija; (tmal.) koulus 

palmelija; Pirjalot. 

Cuit, ite, part. fanasta Cuir. 
Cuite, f. tiilenpoltto; fokerinkeitto. 
Cuivre, m. waski, fupari; c. noir, 

raala maski; c. jaune, mesfinki; c. de 
rosette, lafarimaski; c. vierge, natif, 
luontaismasti. 

Cuivré, öe, adj. luparinwärinen. 
ivrer, v. ». filata luparilla; kul⸗ 

lata fekatullalla. 
Cuivrette, f. mesfinfinen tuhotin 

puhallus-foittimisfa. 
ivroux, ouse, adj. waskenfelainen; 

waslenfaltainen. 
Cul (1 ei äänny), m. takapuoli, pe- 

räpuoli, pylly; häntä; alapuoli, pohja; 
c. de basse fosse, pimeä wantilnola; 
c. de jatte, vraajariffo (joka tafapno- 
lellanfa laabautun); c. de chapeau, 
d’un verre, d’un tonneau, batun, {as 
fin, tynnyrin pohja; c. de sac, um- 
pilatu, —ãA——F (kuw.) wirka, josta 
ei ole edistymijen toimoa; c. de plomb, 
jola aina on työsfä fiinni; être à c., 
olla pääjemättömisjä; la tête a em- 
porté le c., bän on joutunut koiwet 
pystyyn; mettre une charrette à c., 
un tonneau sur le c., panna rattaat 
perällentä aifat pystyyn 1. tynnyri pe 
rälleen. 

Culasse, /. tylinperä; peräruuwi 

liite J. luperkeikka, härtäpylly » J. rkeikka, 
Calbuter, v. a. fumota, kuliotaa, 

(yöstä alas; — v. n. tkukistua, mennä 
fuperfeiflaa, fortua. 

197 Cult 

Culbutis, m. fälyjoukko, joka on mul: 
lin mallin. 

Culée, f. fiwinen joen partaalla ole 
wa fillan-arkku; (laim.) töimäys; muo- 
dan hännämnpuolt; c. d’arc-boutant, 

ilari. (it) ä 
er, v. n. (laim.) peräytyä, fafata. 

Culier, adj. m. boyeau c., peräfnoli. 
Culière, f. häntämyö; fowero fiwi 

rästäskouvun alla. 
inaire, adj. työkin-, kyökki. 

Culmiföre, adj. forrellinen, kortta 
kaswawa. 

Culminant, adj. point c., puolipäis 
mwäntohta, korkeimmallanſa 1. ylimmäl- 
länjfä olema. 

Culmination, f. puolipäimän fobta, 
ylimmälänfä oleminen. 

Culminer, v. n. olla puolipäimän 
kohdasſa 1. ylimmällänjä. 

Culot, m. wiimeifetfi fyntynyt pois 
fanen linnun]. muiden eläinten pejäsfä ; 
muorin lapft perheesjä, kuopus; nuorin 
feurueen jäjen ; (fem.) metallinen pohja- 
ruopa; piipunrahla. 

Culotte, A boufut, pökjyt; c. de pi- 
eon, tyyhkyjen takapuoli (reidet ja 
äntä); c. de fusil, pysfynperän bela. 
Culotter, v. a. metää boufut jlun 

jallaan. — Se c., v. r. metää boufnt 
jaltaanja. 

Culottier, m. nabfaboufnjien, hanfit- 
tain 1. tansfikenkäin tekijä 1. myyjä. 

Culottin, m. eräs laji ahtaita one 
fuja; (kuw.) poika, joka enfimäifiä bou- 
jujanfa kuluttaa. 

abilité, f. rifollifuus, ſyylliſyys. 
Culte, m. jumalanpalmelus, juma- 

(oitfeminen. | 
Cultivable, ad. miljelykKelle tels 

paatva. 
Cultivateur, m. maanviljelijä; eräs 

auran laji. 
Cultivation, j. wiljeltys. 
Cultiver, v. a. vwiliellä, muofata, 

tehdä miljamaalkfi; Hoitaa, harjottaa, 
toimittaa: c. des fleurs, son esprit, 
les sciences. | 

Culture, f. wiljelye, maanmiljelys; 
faswattaminen, hoito; Darjottaminen ; 

ande c., fuuri maanmiljelye (io8fa 
äytetään hewofia ja foneita); petite 



Cumi 

c., laptomiljelys; e. de la vigne, wii 
niiin. sn, 
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Carer, v. a. puhdistaa, perata; per 
rata laimamäy! 

rakonperkaus⸗aſe; pys- Cumin, m. fumina. Carette, /. 
Cumul, m. läjääminen, lofoominen ; | fynrasft; —E 

—— (atit.) liſakſi , ive, adj. (lalit.) li 
tulema. - 

Camulativement, adv. jen obesia, 
yunä fen tansja. 

Cumuler, v. a. to'ota, fäjätä; yhtä- 
EN pitää 1. toimittaa (ufeita wirs 
oja). 
Cunctateur, €. Temporisateur. 
Cunctation, {. Temporisation. 
Cunéiforme, adj. waajan 1. fitlan- 

muotoinen. 
Cupide, adj. woitonhalukas, oman- 

woiton pyytämä, himoinen. 
Cupidité, £ moitonpyyntö, oman: 

twottonspyyntö. 
Cupidon, m. lemmen jumala. 
Cupule, f. (kasw.) bitu; fiemenkoppa. 
Curable, adj. mahdollinen paran 

nettaa, paranema. 
| 0, m. puhdistaminen, perlaas 

minen, huhtominen, pejeminen, kirkas⸗ 
taminen; (fastv.) alantatar, ruskaruo- 
Bo (polygonum hydropiper). 

Curailles, f. pl. perleet. 
Curatelle, /. tuvatorin, bolbojan- 

toimi. 
Curateur, m. kuratori, holhoja. 
Curatif, ive, adj. ([äät.) parantaa, 

parannuss. 
Curation, f. parantaminen, paran- 

nus; parannuskeino. 
Curatrioe, /. hoſhojatar, naisholhoja. 
Curcuma, m. lurlumeija. 
Cure, f. Goito, huolenpito; lääkärin. 

Hoito; Parannuskleino, parantaminen; 
itfloberran wirla; kirkkoherrankunta, 
Pitäjäs; pappila. 

Curé, m. Dh ponte pastori. 
Cure-dent, m. bammastaiwin. 
Cure-fou, m. fola, jolla feppä ajaa 

fuonan abjosta. 
. Curée, f. metfüän-otuffen fifülmutfet, 
joita foirille aunetaau; äpre à la c., 
faaitinbimoinen ; sonner ja C., ſoittaa 
faaliin jakajaifille. 

-m0le, m. mudanluomari. 
Cure-oreille, m. korwakauhanen. 
Cure-pied, m. tawiorauta. 

ur, m. puhdistaja, perlaaja: c. 
| de retraits; c. de puits. 

6, adj. tirkkoherran⸗wiran⸗ 
firffoberran-funnan-; kirkkoherran⸗. 

Curie, f. vomalainen kuria. 
Curieux, euse, adj. uutelias, tiedon- 

halukas; uufi, erinomainen, tymeelli 
nen, eriohunmainen. — m. uutelias 
ihminen; merfillisten ja harmwinaisten 
lapiueiden kokooja. | 

Corieusement, adv. tarkasti, tark⸗ 
tuudella. MUUN 

Curiosité, f. uuteliaifuus, urkkimai- 
fuus, alu; eristummainen 1. 
nt | . mertillinen kapine; halu 
emmoifiin fafuibin. | 
Curoir, Curon, m. auvanlaëta, jolla 

auran flimestä multa perataan. — 
Curseur, m. liifluwainen wiiſari 

mittapuus{a. 
Cursif, ive, adj. fallellinen 1. turfi- 

wi kirjotus. 
Curule, adj. (muin) turulinen; 

chaise c., norjunluinen tuoli forteim- 
pia romalaifia wirfamiebiä mwarten. 

f. pl. muta 1. ruopa, jota 
meren pohjasta nostetaan; loka. 

Curviligne, adj. wäärämiimainen, 
toukklumitmainen. 

Curvité, f. toullumiimaifuus, mut- 
taijuus. 

oute, f. nnkulaishumala (cusouta 
europaea). 

Cussonné, 6e, adj. madonfyömä 1. 
pistämä. NUNN 

Custode, m. firfon 1. luostarin Boi- 
taja; luostarin tarkastaja. 

Custode, /. alttavin efimaate; fal- 
finpeitto: pistoolinkotero; fulmatyyny 
waunnisſa. | 

Custodial, ale, adj. tarfastaja. 
Custodie, f. (uostarintartastus. 
Custodi-nos, f. Confidentiaire. 
Cutambule, adj. ver c., ihomato. 
Cutané 66, adj. thosfa olema, ihon. 
Cutioale, /. abta. 
Cutter, m. englantilainen purielatwa. 
Cu , M. É aika, jona wiini pi. 

betään Jäiltötsjä felkenemistä warten; 



Cuve 

wiinin felfeneminen; tapa, millä ſelke⸗ 
neminen toimitetaan. 

Cuve, f. amme, fammio; ſaawi, kyyppi. 
Cuveau, m. vä) 

päri, pytty. 
Cuvée, f. ammellinen, faawillinen ; 

monien wiinilajien fefottaminen. 
Cuvelage, m. wuoritaimolfen aukon | tu 

pöntittäminen hirfillä. 
veler, v. a. hirfillä pönkittää muo- 

tilaiwotfen aukko. 
Cuver, v. n. feifoa ammeesſa jelte 

nemäsjä tenä fe — v. a. €. son 
vin, maata itjenjä teltvätfi ; jäähdyttää; 
ajatella, n miettiä, mielesjä hautoa. 

tte, /. pelinwati, pefinsamme; 
astia,” johon västäskourun weſi juokjee. 
Cuvier, m. peſu⸗ amme. 
Cycle, m. ajanjatfo, wuofijakſo. 
Crclique, adj. fanottiin wanboista 

grectalaifista sta ent jotta ly⸗ 
hyisiä runoja kſoisſa efittimät juma⸗ 
uustarun 1. muita kertomukſia; tila⸗ 
päisrunoilija. 

Cycloïde, f. pyörämiima, eykloidi. 
Cyclométrie, f. ympyräin mittaus. 
Cyclope, n. tyllopi 

, Cyolopten, adj. Hopilainen, tyllos 

Cygne, m. joutjen; cour de c., jouts 
fenen kaula (waunuiéfa). 

dre, m. cylinderi, teli, walsfi, 
jyräs. 

199 

inen amme, üm⸗ 

Dagu 

Cylindrer, v. a. cylinberin muotois 
e tehdä; jyvästää, junkata. 

ylindrique, adj. chlinbrinen, wal⸗ 
funikotoinen, telanmuotoinen. 

Cymaise, f. puolipyöreä liista (ra- 
fennuffis{a). 

bale, j. cymbali, mesfinfilewnt 
ilaifesja foittokunnasfa. 

—— * adj. wenheenmnotoi⸗ 
nen. 

Cyme, f. Cime. 
oynanole, f. lhuristnstauti. 
an adj. cynillinen; fiimoton, 

ton; raafa.— m. ruofoton ihminen. 
*Cynisne, m. eynillinen filojofia ; ruo⸗ 
lottomat taiat. 
—— f. (tasw.) koirankieli 

(oynoglossu 
Cynosure, ”; mwähä otama. 
Cyprès, m. cypresfi-puu. 
Cyprière, f. cypresfismetfä. 
Cyprine, f. Cypria, Benus-jumalat- 

taren nimitys. 
Cystite, f. ralon tulehdue. 
CYstigue, adj. ſapen⸗, [app 
Cystotome, m. afe, il Pattofimi 

poistetaan. 
Cystotomie, f. ralkolimen poistami- 

nen. 
Czar, Czarino, s. tfari, tfaritar, We⸗ 

näjän hallitfija. 
Czarovitech, m. cejarewit8, nimitys 

Genäjän mwalta-istuimen perillijelle. 

D. 

Da, ent. oui-da, niin tyllä, tottakai, 
tietysti; nenni-da, eihän toli, ei ſuin⸗ 
kaan. 

D'abord, 1. Abord. 
Da cap , adv. (foit.) ferta wielä, 

uudestan 

Daotyle m. baltyli, runomitanlaji 
Cybelen pappi; 

taistelijain Ve (tasw.) foiranruo- | m 
— Sv — ; (muinoin. 

ho (daotylus 
Dactylique, adj. baltylinen. 

Dagtylolali, Daotylologie, f. for- 
mipu 

Daotylonomie, f. lumunlaskeminen 
ormilla 
Dada, humma, keppihemonen (las⸗ 

ten Lielesjä). 
Dadais, m . torho, tosfo. 
Dagorn W; ytſiſarwinen 1. ſarwi⸗ 
mä fem : (tum.) pahan-elkinen Em 

ague, À eräs tikarin laji; (merim.) 
papat Bydenpättkä. 



Dagu 

Daguer, v. a. (wanh.) pistää tila- 
villa; astua [falfanhirmen paritukjesta]. 
— v. m. kiitää, nuolena lentää, iskeä 
[hautasta]. 

Dagues, m. pl. nuoren hirwen enfi» 
mäijet farmet. 

Daguet, m. toiswuotinen farmas, 
joka et ole mielä kadottanut enfimäifiä 
ſarwianſa. 

Dahlia, m. (kasw.) dahlia, georgini. 
aigner, v. n. armolliſesti, ſuoſiol⸗ 

lifesti tahtoa 1. fuwaita, hywäkſi näh: 
dä, alentua tekemään; il n’a pas daig- 
né me regarder, ei ole huolinut mi- 
nua fatfelfafaan. 

D'ailleurs, f. Ailleurs. 
Daim, m. eräs hirwen laji, metfä. 

f eräs naarashirwen lafi; 
metfämuoli. 

Dais, m. walta-istuimen, alttarin 
teltta 1. fatos. 

Dalle, f. timipaafi; fiera, fowafin ; 
laiwan pumppulouru; paafisarina (ma- 
fuunisfa); lohen tahi muun ijon kalan 
miipale 

Daller, v. a. laëlea timipaafilla. 
Dalmatique, f. eräs mesfukajukan 

fait. 
Dalot, m. es ſpykatti. 
am, m. (wanh.) wahinko, tappio, 

waurio. 
Damas, m. damasti; damaskerattu 

aſe; eräs luumun laji; d. cafard, puo- 
liſilkkinen damasti; acier de D., das⸗ 
maskoteräs. 
Damasquine, ᷑. Damasguinure. 
Damasguiner, v. a. bamagferata. 
Damasquinerie, f. bamasteraustaito. 
Damasguineur, m. damasleraaja. 
Damasquinure, f. bamasteraustyö. 
Damassé, ee, part. ja adj. linge d., 

damastireiwas. 
Damasser, v. a. kutoa damastirei⸗ 

wasta. 
Damasserie, damastifutomifen 

taito; bamastiludonto. 
Damasseur, m. damastinfutoja. 
Damassure, 7. bamastilangas. 
Dame, f. rouwa, roumasnainen, wal⸗ 

lasuainen ; hallitfijatar; rouwa (kortisfa 
ja (baïtipelis{ü); napu (lautapelisiä); 
luningas (keilipelisjä); kadunlaskijan 
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muija; notre dame, hallitfijattaremme, 
neitfy Marian nimitys fatolifilla; les 
d-s de France, ranskalaisten funin- 
Taanstytärten nimitys; les d-s de la 
Halle, tauppa-alat Parifisia. 

Dame, f. pato, toe. 
Dame, int. no! hei! jumalsaut! 
Dame-dame, m. erä8 juuston laji. 
Dame-damée, /. ylhäinen rouma; 

bami (damipelisjä). 
Dame-jeanne, f. ifo, juurilla ym- 

päripunottu pullo. 
N HOT, v. a. tehdä dami (bamipe- 
1814). 
Dameret, m. tyttöin hempu, teifari. 
Damier, m. damipeli-lautanen. 
Damnable (m ei äänny täsfä eikä 

feurr ), adj. tuomittama, firottawa, 
hyljättäwä; rankaistama, ranfaistuf- 
jen anfainnut. 
Damnablement, adv. bhnljättämällä 

1. ranfaistusta anjaitjemalla tamalla. 
Damnation, f. tuomitjeminen, fi- 

roominen, tuomio, hylkäys, kirous, fa: 
botus; tuomion-alaifuus. 
Damné, s. firottu, hyljätty, kadotettu, 

tuomittu (ihminen). 
Damner, v. a. langettaa tuomiolla, 

tuomita, firota, hyljätä; cela me fait 
d., fe minua ilettää. — Se à, v. r. 
antautua (ladotulfeen, turmioon). 

Damoiseau, Damoisel, m. (wanh.) 
aatelinen nuoriherra; tyttöin hempu. 

Damoiselle, jf. rouwasnainen, ryö⸗ 
fin, neitfyt (wanhasſa lalilielesfä). 
1 Dnehe, 6e, adj. (maal.) hammas- 
ettu. 
Dandin, m. lerppumainen tosfo. 
Dandinement, m. ruumiin beiéfaut- 

taminen 1. tieluttaminen. 
Dandiner, v. n. ja Se d., v. r. huo: 

limattomasti beisfutella 1. teifutella 
vuumistanja. 

Danger, m. maara, Hätä, turma. 
Dangereux, euse, adj. waarallinen. 
Dangereusement, adv. waarallifesti. 
Danois, se, adj. tanslalainen. — 

m. eräs tanskalainen jabtifoira. 
Dans, prep. — 6fa (-8fä): être d. 

sa chambre; — 5:n: entrer d. une 
maison; jlun ajan fuluesfa, perästä: 
il partira d. quelque temps, bün 
[ähtee jonkun ajan perästä; oleminen 
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jonafin: il est d. son bon sens, hän 
on täydesjä järjesjä, täyſtjärkiſenä; 
multaan: dans le genre le plus mo- 
derne, mubdensaikailimman laadut mu- 
taan; — -8ta (-8tü): boire d. la bou- 
teille, juoda pullosta; fumer d. une 
pipe de terre, polttaa famipiipusta; 
— a (=llä): d. le chemin, matfalla. 

Danse, /. tansfi; tansfimufiki. 
Danser, v. a. ja v. n. tansfia, tans- 

jata. 
Danseur, euse, /. tansfija. 
Dansoyer, v. n. (wanh.) huonosti 

tansfia. 
D’après, €. Après. 
Dard, m. Beittofeihäs; (run.) pis: 

tin (mapfahaifen, Kärmeen); (kuw.) pis- 
tojana; mielantupen kenkä; (Tasw.) emi; 
eräs kala (cyprinus leuciscus). 

ire, m. (wanb.) jymäjakja, 

Darder, v. a. wiskata aſe (heitto- 
keihään lajilla); tamata 1. ofata 1. faa- 
wuttaa beittokeihäällä; työntää pistin 
ulos [kärmeestä j. n. e.]; (kuw.) le so- 
leil darde ses rayons, aurinfo luo 
fäteenfä. 

Dardeur, m. Heittofeihään heittäjä. 
Dardille, f. neiliktakukan warfi 1. 

mwana. 
Dardiller, v. n. Iylätä wartta, wa: 

naa. 
Dariole, f. tippaleipä. 
Darne, f. wiipale ifosta talasta. 

(Daron, m. (wanh.) liukas 1. wiekas 
ufto. 

Darse, Darsine, f. fifimmäinen fas 
tama. 

Dartre, f. fawipuoli. 
Dartreux, euse, adj. fawipuolen- 

laltainen; famipuolens. 
Dataire, m. paamillinen fanslian 

efimies. 
Date, f. päimämäärä, antopäitvä, 

päimälulu. 
Dater, v. a. firjottaa antopäitä, 

päiräludu. — v. n. (de) olla jfun ai» 
ainen; cet homme date de loin, tä- 
mä mied on aila-iläinen, puhuu wan⸗ 
Goista ajoista. 

Daterie, f. paamillinen kanslia Ro: 
masfa; fanélian efimieben wirka (L 
Dataire). 
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Datif, m. (ficliop.) datiwi. 
Datif, ive, adj. laillijesti määrätty; 

tutelle d-e, bolbojan mirka, johon 
faisfa on määrätty. 
N Pan, f. lahja (kiitolliſuuden ofot- 
eekſi). 
Datisme, m. ſynonymien liiallinen 

käyttäminen; kieltwirhe. 
atte, f. badeli. 

Dattier, m. babelipuu. 
Datura, m. puuruogo (datura). 
Danube, f. eräs lihankeittämis-keino; 

jentaltainen fibaruofa; à la d., alas 
obi. 
Dauber, v. a. Iyödä nyrkillä; fois 

mata, parjata. — Se d., v. r. tapella 
leskenänjä. 

Daubeur, m. parjaaja, pilkkakirwes. 
Dauphin, m. belfini, merifila; täh- 

tifilerön nimitys; ranskalaifen funin- 
faallifen perintövuhtinaan nimitys. 

Dauphine, f. ranskalaiſen perintö- 
ruhtinaan puolijon nimitys. 

aurade, f. Dorade. 
D'autant, f. Autant. 
Davantage, adv. enemmin, wielä 

enemmin. 
Davéridion, m. laivenbdeli-öljy. 
Davier, m. hammaspihti (jolla ham⸗ 

paita medetään). 
Dé, m. luutio, noppanen; formistin, 

wingerpori; dés chargés, wäärät peli 
nopvalet. G : 

0, prep. (lupistuu yHdistettynä are 
tikkeliin: 1 ja les duw'tfi ja des'tfi), 
tarkottaa, 1:o paifan fuhteen: lähtee 
mistä jstlin paikasta, ⸗8ta (-8tü): 
descendre de cheval, astua hewoſen 
jelästä; venir de Paris, tulla Pari- 
fista; s'6carter de la règle, qairabe 
tua fjäännöstä; regarder de près, fat: 
foa likeltä; il vient de sortir, hän on 
wast'ikään lähtenyt; il y a grande 
différence de vous à moi, teidän ja 
minun mälillä on juuri erotu$; de 
vous à moi, tahden kesken, meidän kes⸗ 
ten; défendre de... fuojella jlin was⸗ 
taan; (fuw.) jukuperää: né de pa- 
rents obscurs, iyntynyt albaifista wan⸗ 
hemmista; alleman origine, ſynuyl⸗ 
tänjä ſalſalainen; päin, puolelle, puoleen: 
aller du cot6 d'Orléans, mennä Orleans 
fin puoleen 1. päin; se ranger du parti 
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de an, afettua jtn puolelle; 2:0 ajan 
fubteenu: du matin au soir, aamusta 
ehtoojen ; de nuit, de jour, yöllä, pät. 
mällä; de mémoire d'homme, ihmi» 
fen muistin aikaan; 3:0 muisja ſuh 
teisſa, misfü ylipäänjä erottamista 1. 
vistamista ajatellaan: a) kokonaista, 

josta jolu oja otetaan, -sta (stä), -Ita 
(Itä) [elä partitimi merkitystä: un hom- 
me du peuple, mies fanfasta; la plu- 
art des hommes, juurin oja ihmi: 
ä; combien de soldats, fuinfa pal: 

jon fotamiehiä; je ne suis pas connu 
de vous, en ole teiltä tunnettu; b) ais 
netta, mistä jlin on tehty: bätir de 
bois, rafentaa puusta; que faire de 
cela? mitä fillä, fiitä kenen; puheen, 
ajatuljen aine: parler, penser de qc.; 
c) fyytä: mourir de faim; je n'en 
puis plus de fatigue, väftmyljestä en 
woi enään; remercier de gc., fiittää 
jetkin; d) fubteen: pour ce qui est de 
lui, hänen fuhteen, mitä Häneen tulee; 
c'est de cela comme du reste, fen 
fansfa on kuten muunfin; e) olemista 
mukaan: ce n'est pas de mon goût, 
ei fe ole minun mafuni mukaan; fei- 
no, millä jkin tehdään: insulter de 
paroles, foimata fanoilla; f) omista- 
mista ja omaijfuutta: le livre du fils, 
pojan firia; la guerre de trents ans, 
olmilymmensvuotinen fota; le royau- 
me d' Italie, Italian waltalunta; g) 
tapaa, johon jkin tehdään: de force, 
mwälimallalla; marcher d’un pas fer- 
me, astua wafailla askeleilla; h) mittaa: 
de beaucoup plus grand, paljoa fuu- 
rempi; âgé de dix ans, fymmen- 
wuotias; De on myös moniaiben ab- 
jeftivoien ja werbien rögime'inä: ca- 
pable de tout, faiffiin Tykenemä, hum- 
le de coeur, fydämestä nöyrä; man- 

quer dargent, puuttua rahaa; olla 
rahanpuutteesja; rivaliser de coura- 
go, tilpailla urhoudesfa. 

Döalbation, f. wallaijeminen, wal: 
koiſekſi keittäminen. 

Débâcle, N Déb 6, m. Débâcle- 
ment, m. jäänlähtö, jäiden [noma; äk⸗ 
fiarwaamaton tapaus, yleinen hämi; 
laimojen poiekorjaaminen 1. fiirtämi- 
nen fatamasta. 

Débâcler, v. a. fiirtää 1. forjata 
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pois laimat fatamasta; poistaa falwat 
owelta 1. affunalta, murtaa vivi 1. af- 
Inna; puhdistaa jäästä. — v. m. lähteä, 
fulaa dn (huv.) joutua hämille. 

eur, m. fataman-tarlastaja. 
Débagouler, v. n. ojentaa; purata 

itfestänjä. | 
Débagouleur, m. (ürpÜttäü. | 
D6b 6, m. tawarain purfaanti- 

nen mytyistä, kuormasta. 
Döballer, v. a. purata tawarat my⸗ 

tyistä, kuormasta. 
Débandade (à la), adv. bufin bas 

fin, mullin mallin. | | 
Döbandement, m. fotajoufon bajoo- 

minen omin luwin. NN 
Döbander, v. a. irrottaa, ottaa irfi 

(tääre, (e; laukaista, hellittää (pye- 
9, joufi). — Se d., v. r. hajota [\o- 
tamäestä]; irtaantua, löyhtyä, Heltyä; 
laueta [pysfystä] ; myötyä, wetäytyä Ete- 
volfi, karjaatfi. 

ébanquer, v. a. hämittää 1. faat- 
taa pankki hämiölle, järkeä pankki. 

Débaptiser (p ei äänny), v. a. riis- 
tää jlulta kasteen edut; se faire d, 
[uopua fasteenfa liitosta; il se ferait 
plutôt d. que ... hän vupeifi waikka 
palanalfi, mieluimmin kuin ...; muut 
taa jlun ristintänimi. — Se à. v. r. 
muuttaa ristintänimenfä. | 

Débarbouiller, v. a. puhdistaa li'as- 
ta; pyyhkiä ubtaafft. 

Débarcad re, Débarcadour, m. fa: 
tamalaituri, lastauspailkla. 

Döbardage, m. baltolagtin purlaa- 
minen 1. {osfaus. | 

ébarder, v. a. purata balfolasti 
Halfopurresta; wetää Galloja metjästä. 

Débardeur. m. balfolastin purtaaja. 
Débarqué, 6e, s. laimasta maalle 

astunut; (kuw.) un nouveau d., hil⸗ 
jan maalta pääkaupunkiin tullut, maa- 
mouffa; avoir Pair d'un d., Pömpelöltä 
nkyttää. 

ébarquement, m. maalle aëtumi- 
nen (laiwasta); lastinpnriaus. 

ébarquer, v. a. laslea maalle; pus 
rata laimanlasti. — v. n. astua maalle. 

Döbarras, m. raimaaminen, poista- 
minen. 

ent, m. esteiden poid- 
taminen 1. poisraimaaminen. 
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Débarrasser, v. a. fuorittaa esteis- 
tä, Pämmennyljestä, bümmingistü ; ſuo⸗ 
rittaa irli, mapaaffi; raimata pois. — 
So d, v. r. (de) fuorua, fnoriutua 
jetkin, päästä irti 1. mapaalfi. 
D r, v. a. poistaa falpa. 
Débat, m. ritta, fiista, jananmailto, 

fesfustelu ; d-s, pl. (lakit.) tutkinto ; Les- 
kustelut Tainlaatimasja tokoukjesfa. 

Débattable, adj. riitainen, riidan- 
alainen. 

Débatelage, m. laiman purlaami- 
nen. 

Débateler, v. a. purata laiwan⸗ 
lasti. 

Döbäter, v. a. riifua fatula. 
Débattre, v. a. kiistella, riidellä, of- 

fa ſananwaihdosſa; mäitellä, keskustel⸗ 
fa, tutkia, armostella. — So d., v. r. 
ponnistaa wastaan, tenästää, faifin 
moimin wastustaa 1. irrottaa itjenfä. 

Débauche, f. ylen-fyöminen ja juo- 
minen, (yömäryys, juoppous; trstai- 
uus. 

N Débauché, m. fyömäri, juoppo; irs- 
as 
Débauchement, m. irstaiſuuteen wiet⸗ 

teleminen. 
Débaucher, v. a. wietellä, houku⸗ 

tella, raiskata; houkutella néfottomuu- 
teen, nisfottelemifeen, Parkaamifeen [fo- 
tamiehistä]; houkutella työstä; wahin⸗ 
goittaa, turmella. — Se d., v. r. ru- 
weta irstaalfi. 

Débaucheur, euse, s. wiettelijä. 
Débeller, v. a. (wanh.) wastustaa, 

woittaa. 
Döbet, m. wella, malfettama, was⸗ 

tattawa. 
Döböter, v. a. faattaa raafuuben ti- 

lasta; fimistää, fimistyttää. 
Débiffé, 6e, part. beitontunut, tur- 

meltunut; naalakas, baïjafta (kaswoil⸗ 
tanja). 

Débile, adj. heikko, ran'ennut, mwä- 
fontt, woipunut. 

Débilement, adv. beitoëti, moimat- 
tomasti. 

Débilitation, /. beiffoneminen, rau 
leeminen, bermottomuus. 

Débilité, /. heikkous, vaukeus. 
1 Débiliter, v. a. heikontaa, raufais- 
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Débillardement, m. ofamuruille hal- 
faaminen 1. fahaaminen, ojamuruille 
weistäminen. 

Döbillarder, v. a. Galata 1. fahata 
L meistää ofamuruille. 

Débit, m. myynti, menefli, liike; rih⸗ 
famalauppa; rihkamakaupan-vileus; efi- 
tystapa (puhuesja); fuonnilas ja miel⸗ 
lyttämä laulutapa; wastattawa puoli 
(tiliefä), bebet. 

Débitant, nte, s. rihtamatanppias; 
mähäistkanpustaja. 

Döbiter, v. a. myydä; efittää (pude, 
laulu), kertoa, fanella; fyyttää; kirjot⸗ 
taa welaffi. 

Débiteur, euse, s. kertoja, fanelija; 
d. de nouvelles, uutisten tietäjä. 

Débiteur, trice, s. welallinen. 
Döblai, m. kaiwetun mullan poislno- 

minen; luotu multa; — d-s, pl. maan- 
kaimatustyöt; (kumw.) voilà un beau d., 
aila takasta olen päästyt. 
_Déblatérer, v. n. hillittömästi fät- 

tiä, fabatella ]. panetella jluta. 
Döblayer, v. a. potstaa, raiwata 1. 

perata pois romu. 
Döblocage, Döbloguement, m. fata- 

manſulkemiſen, piiritykjen peräyttämi. 
nen 1. fopettaminet. 

Débloquer, v. a. peräyttää fataman- 
ſulkeminen; (kirjap.) kääntää päällänjä 
fetfowia Lirjaimia. 

Déboire, m. paha jälkimaku; (Euro.) 
tlety8, inho; harmi, mastus. 

Déboîte, 6e, adj. nurjahtunut, Hor: 

jahtanut, fijaltanja lähtenyt. 
Döboitement, m. nurjahdus, niufab- 

dus. 
Döboiter, v. a. määntää, fijaltanja 

nurjauttaa, niutauttaa. — Se d. v. r. 
nurjabtua, ninkahtua, mennä fijaltanja. 

Döbondement, m. astian tyhjälji las⸗ 
keminen. 

Döbonder, v. a. vetää tappi ulo6, 
aukaista tulppa. — v. n. ja Se à. v. 
r. walua, tulmata ulos. 

Döbondonner, v. a. aukaista astian 
tulppa. 
Débonnaire, adj. (äreä, tymen, fit- 

wo. 
Débonnairement, adv. fämeästi j. 

n. & 
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Débonnaireté, /. (twanb.) fämene,: 
ftimous. | 

Débord, m. waluminen. 
Débordé, ée, adj. irstas. | 
Döbordement, m. tulwa, tulmimi-, 

nen, mwedenpaijumus. 
Döborder, v. a. leifata pois reunat; 

ulottua reunaa ulommaffi, nousta ylem- 
mäffi; (fot.) ulottua toijen fotarinnan 
mpäri. — v. n. tulmia, tulwata pai- 
a yli veunojenja; la doublure dé- 
borde, muori on päällistä ulompi. — 
Se d., v. r. tulmata, tulia, rueta 
tulville; (fuw.) se d. en injures, foi 
mauffia voimia. 

Döbotter, v. a. riifua faappaat jlul- 
ta. — Se d. v. r. riijua faappaanja. 

Döbonch6, m. mwuorirotlon, ahdin: 
gon fuu; (kuw.) myyntipailla 1. -tifai- 
juus: il cherche un d. pour ses 
marchandises: leino, neuwo. 

Débouchement, m. fuullifen, fulun 
poistaminen; laskun, menelin banfti- 
minen. 

Déboucher, v. a. aukaista 1. bani- 
tia lasfu 1. meno 1. menefli. — v. nm. 
famota ulos ahdingosta. 

Déboucler, v. a. päästää, riifua 
[mwyöstä ja (enkaltaifista]; fuorittaa 1. 
päästää fibarat. 

Débouilli, Débouilli 0, m. Wwü- 
vinfoe; wärin keittäminen kankaasta. 

ébouillir, v. a. foettaa 1. tutkia 
märit; keittää märi pois. 

Débouquement, m. ahdas fafmi ; pur- 
jehtiminen ahtaasta mänylästä aamaan 
mereen. 

Débouquer, v. n. purjehtia abtaas- 
ta mwänylästä aamalle. 

Débourber, v. a. perata pois 1. rai» 
wata mutaa ]. lifaa; metää mudasta, 
liasta. 

Döbourgeoiser, v. a. fiemistää, fi 
wistyttää. 

Débourrer, v. a. erotella karkeat wil⸗ 
(ankarat; (Fuw.) fiemistää, fimistnt. 
tää; poistaa etulatinki pysjystä. — Se 
d. v. r. fäädystyä, fiivtstyä. 

Döbours, m. ennallomalju, edeltä- 
makſu. 

Déboursé, m. ennakkomalſu; kustan⸗ 
nusten fuoritus ikun puolesta. 
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Débourser, v. a. antaa rabaa ulos; 
maljaa toifen puolesta. 

Debout, adv. pystysjä; jaloillauja; 
être d., olla jaloillanja, jalleilla ſei⸗ 
foa; tomber d., pudota jaloillenja; 
(kuw.) onnellifesti fuorua pahasta 
pulasta. — int. 1168! noufe! 

Débouter, v. a. Gylätä kanne. 
Déboutonner, v. a. päästää napista. 

— Se à, v. r. päästää nappinja auti; 
fu.) awata [ydämenfä; rire à ventre 
éboutonné, nauraa bobottaa täyttä 

furffua. 
Döboutonnement, m. mapista pääs- 

täminen. 
se Döbrailler, v. r. fäädyttömästi 

paljastaa kanla ja rinta. 
Débrider, v. a. riijua fuitfet, riijua 

(Gemwonen); (kuw.) firubtaen toimit- 
taa; sans d., lemähtämättä, yhtämit: 
taa; d. la pierre, irrottaa Töyfi 108- 
tetusta kiwestä. 

Débris, m. pirsta, fäpäle; Hylky, ro» 
ma, vytä. 

Débrouillement, m. jekamwaifen afian 
felwittäminen. 

Débrouiller, v. a. fuorittaa 1. felmite 
tää jkin ſekawaista, järjestää. 

Débrouilleur, sm. jfekamien feikkain 
fuovittaja 1. felwittäjä. 

ébrutaliser, v. a. wierottaa pois 
raa'oista tamoista. 

Débratir, v. a. filittää, hiota, kiil⸗ 
fottaa. 

Débrutissement, m. filittäminen, 
hiominen, Liikottamiuen. 

Döbucher, v. a. wainua, ajaa metfä- 
otusta. — v. n. lähteä lymypaikas⸗ 
tanja, pejästänjä [otukiestaj. — m. 
être au d., olla ajetun otukjen was⸗ 
tasfa; sonner le d., foittaa lähtöä. 

Débusquement, m. edullijesta aſe⸗ 
masta farfottaminen ]. pakottaminen. 

Döbusguer, v. a. tarfottaa 1. pa- 
fottaa edullijesta afemasta; (kuw.) moitr 
taa (kilpailijata). 

Début, sn. enft lyönti, enfi heitto, 
(eräisfä pelisfä); alku; tapa mihin joku 
yritys pannaan alkuun; enfi astumi- 
nen mirantoimeen j. n. e.; enfifertai- 
uen näytteleminen näyttämöllä, bebuti. 

Débutant, m. alottelija, enfilertalai- 
nen. 
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Débuter, v. m. työntää 1. Iyödä 1. | 
Heittää enfikfi (pelisjä), alkaa; ottaa 
enfi askeleet maailmasja, näyttämöllä. 

D ep. tällä puolen; Decä et 
delà. finne tänne, edes takaifin. — Au 
d, Par d, prep. tännepäin, tämän 
tautta. 

Déeachoter, v. a. murtaa 1. aukaista 
finetti. 

Décadaire, adj. tymmenkunntainen, 
kymmentä fifältämä. 
. Décade, f. tymmenpäimäinen ajan: 
jaljo; fommentunta firjaa 1. miestä. 

enee, f. rappio, riutumus. 
m. bdefadin 1. tymmenpäi- 

wäifen wiikon wiimeinen päimä rans- 
talaifen mallankumoukjen ajantastusfa. 

Décaëdre, adj. fymmenfiwuinen. 
Döoafide, adj. fymmenjafoinen. 
Décagone, adj. fymmenfufmainen:; s. 

fommentulmio. 
Décagramme, m. fymmenen gram- 

me’ia.. 
. Döogisser, v. a. purata mythstä, 

tirstusta. 
Döcalitre, m. tymmenen litre'iä. 
Döoalogue, m. Sumalan fommenen 

Döcalotter, v. a. paljastaa. 
Décalquer, f. Contrepreuver. 

tre, m. lymmenen mätre'tä. 
Döcampement, m. lähts 1. ftirtymi- 

nen leiristä. 
. Décamper, v. n. lähteä 1. fiirtyä lei. 

vistä, marsfia pois; (kuw.) forjata 
(nunja. 

fü 

D yron, m. kymmenestä ert las 
jieta tehty laastari. 

, m. belani. 
Décanal, ale, adj. delanin-. 
Décanat, m. dekaninwirka. 
Décandrie, f. fymmenbeteifet, Lin- 

nen lymmenes tasmiluokka. 
ser, v. n. toimittaa befanin 

wirlaa. 
Décanoniser, v. a. fulfea pois py- 

häin — luettelosta; (kuw.), hämittää 
jkulta entinen arwonſa. 
Décantation, f. wähitellen mwalutta- 

minen. 
Décanter, v. a. mähitellen waluttaa, 

taataa erilleen. 
Décaparti, ie, adj. fymmenjatoinen. 
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Décapelage, m. (laiw.) Taiwan rii- 
fuminen. 

Décapeler, v. a. (laiw.) riifna laima. 
Décaper, v. a. puhdistaa fuparibo- 

meesta. 
Décaper, v. n. (laim.) purjehtia nie 

men ympäri. 
Décapitation, /. Cuparthomeesta 

pubbietaminen ; mestaus, kaulanleik⸗ 
aus. 
Décapiter, v. a. mestata. 
Döcarreler, v. a. purata timilattia. 
Décastère, m. balfomitta fifältämä 

lymmenen stäre'tä. 
Décastyle, m. ralennus, josfa on 

fommenen pilotes etufimusja. 
Döcasyllabe, Döcasyllabigue, adj. 

lymmentamwuinen. 
Décatir, v. a. befaterata. 
Döcatissage, m. befateraus. 
Décatisseur, m. bdekateraaja. 
_Décaver, v. a. woittaa jfun pelisfä 

pitämät rahat; être décavé, menettää 
peliin pannut rahanja. 

Décéder, v. n. tuolla. 
Döceindre, v. a. päästää myöt. 
Décèlement, m. ilmi-jaattaminen, 

ilmi-antaminen. 
Déceler, v. a. ilmijaattaa, ilmi-an- 

taa. 
Décembre, m. joulukuu. 
Döcemment, adv. fiististi, fiimosti. 
Döcemvir (em — eem täsfä ja 

ſeurr.), m. decemmir, kymmenmies (ro- 
malainen mirkamies). 

Décemviral, ale, adj. decemwirin-. 
Döcemvirat, m. decemwirin wirka. 
Döoonce, f. ſiiwous, ſiweys; flisteys, 

räävyijyye. 
Döcennal, ale, adj. fymmenwuoti- 

nen; jofa Iymmenesmwuotinen. 
Décent, nte, adj. ſiiwo, fimeä, fiisti, 

[äädyllinen. 
Deception, /. petos, milppi. 
Décercler, v. a. poistaa wanteet (tyn: 

nyristä). 
Décerner, v. a. fuoba, laillijesti 

määrätä, tuomita jlulle, hun omalfi 
tunnustaa. 

Décès, m. fuolema, kuolo. 
Décevable, adj. helposti ustotelta- 

ma 1. petjattawa. | 
Décevoir, v. a. peijata, pettää. 



Déch 

Déchagriner, v. a. humittaa, jaat» 
taa Dyräle mielelle. 

hainement, m. raiwo, wintma. 
Döchainer, v. a. irrottaa, päästää 

fableista; (kuw.) ärfyttää, panna rai. 
mwoomaan. — Sed, v. r. (contre) rai 
mota jfuta wastaan, mimmalla käydä 
jfun päälle. 

Déchalander, ?. Desachalander. 
Déchanter, v. n. nöyrtyä puheesja, 

maatimukfisja, toimeisfa. 
Déc , J. Taiwan, fuorman purs 

fans 1. losſaus; laukaus, yhtähaamais 
nen laukaus; meden Lasku, laslujuo- 
wa; medenlaskustormi; (kuw.) liemi- 
työ, helpotus, huojennus; Luitti; mas 
paalfi päättäminen; fantenwapaus; 
romuhuone, laskettawa; tuli, pönkitys, 
orjanfäfi; muurattu aari lafin 1. 
omen yli; fislo; d. de coups de bä- 
tons, feffüfanna. 

Döchargement, m. purlans, fuor- 
man tyhjentäminen. 

Déchargeoir, m. fangastulki, fu- 
wallo; lasfutormen aukko; maramen- ; 
tili (Göyrykoneesfa). 

Döcharger, v. a. 
tää 1. [osfata laima, 
tää, buojentaa, 
päättää, fyyttömäkfii laujua; futtata; 
d. un contract, fitjottaa fontrabtiin, 
mitä on fuoritettu; d. son livre, pan- 
na firjaan maljetulji; mapauttaa; [au- 
faista, poistaa latinki; d. un coup 
de bâton, iskeä kepillä; laskea, pääs 
tää [medestä]; (läät.) laskea werta 1. 
muita nesteitä; (huv.) aukaista, pää. 
tää tulmimaan: d. son coeur; farfia 
(puu); tujeta (muoliaifet). — v. m. 
fo'aista. — Se d., v. r. riijua taakka 
yltänfä; (kuw.) twapautua maimasta 
(I n. e.), purata wetenfä [joesta] ; maa- 
eta [märeistä]. 

Déchargeur, m. purfanja; päälye- g 
mies purkaustyösjä. 
Décharmer. v. a. päästää tenbof: 

fista, noidukjista, lumoukjesta. 
charné, 6e, part. ja adj. laiha; 

sol d., faiha maaperä. 
Décharnement, m. laihtuminen. 
Döcharner, v. a. (anat.) irrottaa liha 

luista; laihduttaa. 

urata ]. tyhjen- 
orma; liemen, 
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Déchasser, v. a. palottaa ulo8 waar- 
na 1. napa. 

Dö6ohanmer, v. a. riffoa peltoa, hyn- 
tää rifontaa, fefantoa; raimata pelloffi. 

Déchaussé, 6e, part. ja adj. pal- 
jasjallainen. 

Déchaussement, m. puiden mulli» 
ſtus; hammasjuurien paljastaminen. 

Déchausser, v. a. riijua jalfineet ; 
d. une dent, paljastaa hampaanjuu- 
vet; d. des arbres, fuoffia ruohot 
puunjuurista, mullita puunjuuret; d. 
un bâtiment, panna rafennufijen pe 
rustukjet paljaalle. — Se d., v.r. rii⸗ 
fua kengät ja fulat. 

Döochaussoir, m. falu, millä bam- 
paan juuret paljastetaan. 

chaussure, f. fubenfuola. 
Déchaux, m. paljasjaltainen. 
Déchéance, jf. puhemallan 1. -oikeu- 

ben menettäminen; à peine de d. de 
son action, puheen paitteella. 

Décheoir, f. Déchoir. 
Déchet, m. waristeet; mübeneminen 

ainon, mitan, lumun, fefwollifuubden 
ubteen. 

écheveler, v. a. repiä jlulta tut» 
fa; riimata. 

Döchevötrer, v. a. riifua riimu hes 
päästä. 

échiffrable, adj. jota on mabbol- 
linen faaba felmille; felitettämä. 

Déchriffrement, m. falalirjotukjen 
felmille faattaminen. 

Déchiffrer, v. a. faattaa felwille 1. 
felittää falakirjotus; (kuw.) felmittää, 
ilmifaattaa, armata jtin falaista. 

Déchiffreur, m. falafiriotutjen fes 
fittüjé. 

Déchiqueter, v. a. feifata lowelle, 
miiltää; leiffauffia 1. uurroffia tehdä 
reunaan. 

Déchiqueture, f. lowelle feiffaami- 
nen, wititäminen. 

* a, Déchirage, m. laimai 1. lautan 
jottaminen; laitan Gallaaminen 
[oifft; bois de d., polttopuut hajote⸗ 

i tusta laimasta. 

Déchirant, nte, adj. balfaifewa, pa- 
fabtawa (fybdäntä). 

Déchirement, m. riffirepiminen; bas 
jottaminen; le d. d’un empire, wal- 



Déch 

tafunnan hajottaminen; le d. d’en- 
trailles, watjanpuru. 

Déchirer, v. a. repiä, repiä rikki; 
—8 hakata haloikſi laiwa; (kuw.) 
alaista, pakahtaa, färkeä (fydäntä); 

parjata, foimata; elle n’est pas si 
déchirée, ei hän toli ole litan riutu: 
nut (manhuubdesta). 

hirour, m. laiman bajottaja 1. 
haloikfi hakkaaja. | 

Déchirure, f. repeämä, läpi. 
Déchoir, v. n. riutua, rau’eta, rap⸗ 

peutua; jurkastua, wähentyä; (de) fors 
tua, langeta; d. de ses espérances, 
pettyä toimeisfanfa; déchu, ue, part. 
rintunut, langennut: un ange d. 

Déchouer, v. a. faattaa laiwa ire 
rallenja, uimillenja. 

Déciare, m. fymmenes-ofa are'sta. 
Décidé, 6e, adj. päätetty, ratkaistu; 

nerokas, uskalias. 
Décidément, adv. ratfaifewasti, war. 

maan, nimen omaan. 
ider, v. a. ratfaista, päättää; 

faattaa, pakottaa (iluta päättämään). 
— v. n. (de) rattaista (itun mäli 
ratlaifemasti mielipiteenfä ilmottaa. — 
Se d. v. 7. ryhtyä ratkaijemaan pää- 
töfeen. 

— 

Döeigramme, m. fymmenes-ofa gram- 

MOécilitre, ty fal ä m. lymmenes=ofa litre'istä. 
Déciller, £. Dessiller. 
Décimable, adj. tiuntinsalainen, 
Décimal, ale, adj. fymments-; cal- 

cul d., tymmenys-lasku. 
çpécimale, f. kymmenys, fymmenes- 

ofa. 
Décimateur, m. tymmennystenjaaja 

L nauttija. 
Déeimation, f. jofa tymmenennen 

miehen ranfaifeminen. 
Décime, 7j. fymmenes-ofa papiston 

tuloista, jota joskus waabittiin wal- 
tiolle 1. Kirkolle; — d-s, pl. wuotifet kym⸗ 
menyemerot fruunulle pappistiloista. 

Décime, m. fymmenes-ofa franc'ista. 
Décimer, v. a. ranfaista jofa kym⸗ 

menes mies. 
Döcimötro, m. Tymmenes-ofa mè- 

tre'istä. 
Décintrer, v. a. poistaa telineet ra» 

fennnifesta. 
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Décintroir, m. moulari, palja. 
Döcirer, v. a. poistaa maha jstkin. 
Décisif, ive, adj. ratkaifema. 
Décisivement, adv. ratfaifewalla ta- 

malla. 
Décision, f. ratfaifu, päätös. 
Döcisoire, adj. ratlaijewa; serment 

d., riitapuolen mala, joka vratkaifee 
aflan, puhdistusmwala. 

Döcistöre, m. fymmenes-ofa stè- 
re'istä. 

Déclamateur, m. bellamoitfija ; fau- 
fuja. — adj. beflamatorinen, pöyhkeä- 
pubeinen, forfeafoboinen. 

6olamation, /. detlamoitus, lauſu⸗ 
minen; pöykeäpuheijuus; fättiminen. 

Déclamatoire, adj. 1. Déclamateur, 
adj. 
Déclamer, v. a. beflamoita; lau- 

ſua; kiiwaasti ja laweasſti wastustella; 
kiiwaasti puhua jkuta wastaan. 

Déclarateur, m. ilmottaja, tiebofft 
antaja. 

Déclaratif, ive, ad ilmottaa. 
Déclaration, f. tiedolji anto, ilmo: 

tus, julistus; laufunto, miete; afetus, 
felitys afetukjeen; tamwarain luettelo; 
d. de son bien, de son avoir, vel» 
faantuneen luettelo pejänjä tilasta. 

Déclaratoire, adj. €. Déclaratif. 
Déclarer, v. a. tieboffi antaa, il» 

mottaa, julistaa; fäätää, määrätä; ni- 
mittää (wirfaan); ilmisantaa, antaa 
luettelo. — So d., v. r. antaa laufun- 
tonja, ilmottaa mielenfä, mielipiteenä ; 
ilmaantua, ilmottaa itfenjä, julistaa 
itjenfä; (pour, en faveur, contre) ju- 
listaa olemanja jlun puolella, jkuta 
wastaan. 

Déclasser, v. a. fullea luolasta; 
hämittää fäätyserotukjet; (laim.) antaa 
päästökuitti matrnufeille. 

Déclencher, v. a. aukaista omen 
inkku. 
Déclic, m. juntta, juhmuri. 
Déclimater, v. a. totuttaa uuteen 

tlma-alaan [tasmwista]; (kuw.) mierot- 
taa entifistä tamwoista. 

Déclin, m. riutuminen, furlastunti- 
nen, lopunteto, laskeminen; ehdasta- 
minen [Puusta]; potkaifin (pyLjysSiä). 

Döclinable, adj. jota on mahdolli 
nen fijottaa; fijotettama. 

o 
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Döolinaison, . fijotelma; taimaan- 
kappaleen matka päimäntajaajasta; fom- 
pasſin harha-ojotus. 

Déclinant, nte, adj. cadran d., plan 
d., faltama lafeus. 

Déclinatoire, m. ja adj. exceptions, 
fins d-s, tuomarin jäämääminen. 

Décliner, v. m. riutua, rau'eta; olla 
nojallanja; mähetä, ehdastaa [luusta]; 
erota 1. käydä edemmälfji päimäntajaa- 
jaeta; ofottaa harhaan [fompasfista). 
— v.a. (fieliop.) fijottaa; jäävätä tuo» 
mari 1. oifeusto. — Se d., v. r. fijottua. 

Déclive, adj. kaltawa, wiettämä, 
voteru. 

Déclivité, j. faltawuus, wiettäwyys. 
Döcloitrer, v. a. ottaa luostarista 

ulos. — Se d., v. r. lähteä [uostarista. 
Döolore, v. a. poistaa aitaukjet. 
Déclos, se, adj. aitaamaton, awo⸗ 

nainen. 
Döolouer, v. a. irrottaa naulitut- 

festa. 
Döoochement, m. nuolen ampuminen. 
Décocher, v. a. lennättää nuoli. 
Décoction, /. Döcoctum (um—oom), 

m. betofti. 
Döooiffer, v. a. riifua 1. jämmen- 

tää natfen hiuspuku; (kuw.) aukaista 
pullonjuullinen. — Se d., v. r. wetää 
tullanuottaa. 

Décollation, f. mestaus. 
Döcollement, m. tulpan poiftibat- 

Taaminen; irtaantuminen liimautfesta. 
Döooller, v. a. mestata. 
Döooller, v. a. irrottaa liimaukjesta; 

työntää pallo biljardin reunasta. — 
Se d, v. r irtaantua liimaukjesta; 
taittua, irtaantua [mefoista, offista]. 

. Döoolleter, v. a. paljastaa kaula ja 
rinta. 

Döooloration, f. wärin waalenemi- 
nen. 

Döcolorer, v. a. Hämittää märi; 
waalentaa. — Se d, v. r. waaleta, 
menettää märinjä. 

. Décombrer, v. a. puhdistaa forasta, 
kiwistä, romusta. 

6oombres, m. pl. puratun raken» 
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(kuw.) kehittää, tutkia, felittää; a. une 
phrase, hajottaa laufe affu-ofiinfa. 

Décomposition, /. alfusaineifin, al- 
fusofiin hajottaminen. 

Décompte, m. potslukeminen, 1vü- 
hennys, fuoritus; 11 y a tant de d., 
jen werta on poisluettawa, wähennet⸗ 
tävä, fuoritettuna; il y trouvera bien 
du d., hän huomaa hywin erehtimneenfä. 

Décompter, v. a. poislukea, mähen- 
tää; (furwo.) luopua mielipiteestänjä. 

Déconcert, m. (manh.) epäjopu, eri- 
puraifuus. 
m eonoertement, m. hämmennys, 
ä 
Déconcerter, v. a. Pämmentää foit-- 

tajat Vie tn hämmästyttää, HI- 
lästää; häiritä, jaattaa hämille. — So 
d., v. r. Ulämystyä, hämmästyä, bü- 
teltyä, fekautua. | 

Déconfire, v. a. (wanh.) perinpohe 
jin Iyödä 1. moittaa, perinpohjin bü- 
mittää (mihollista); (kuw.) perinpoh- 
jin ällästää, fekottaa. | 

Déconfitare, /. (wanb.) täydellinen 
tappio; (kuw.) täydellinen häwib. 

éconfort, m. (wanb.) lohdutto- 
muus, nuloutuminen. 

Déconforter, v. a. (twanb.) nulos- 
tuttaa, mafentaa mieli. — Se d. v. r. 
nulostua, nuloffi käydä. 

Déconseiller, v. a. neuvoa fuopu- 
maan yritykjestä, kieltää. 

Déconsidération, /. 1. Defaveur. 
Déconsidéré, 6e, adj. tailkea fun- 

nioitusta menettänyt, vlenfatfottu. 
Döconsidörer, v. a. faattaa ylenkat⸗ 

feefen, ylenkatfotukji. — Se d, v. r. 
faattaa ttjenjä Janni re 

Déconstruire, v. a. hajottaa 1. panna 
ofille; erottaa allu-ofiinja (laufe). 

Décontenance, f. tyhmistys, häm: 
mästys. 

Décontenancer, v. a. hämmästyttää, 
ällästää, tyhmistyttää, fefottaa. — Se 
d., v. 7. joutua bümille, tyymistyä. 

Döoonvenue, f. tapaturma, pula. 
Décor, m. teateriloristus. 
Décorateur, m. foristusmaalari, ko⸗ 

nukljen jäännötjet, fovat, timet ja murat. | ristelija, deloratöri. 
Döcommander, €. Contremander. 
Décomposer, v. a. (fem.) liuwen⸗ 

taa, jakaa alfu-aineifinja, analyjerata; | 

Décoration, f. foristus, kaunistus; 
lunniamertti. 

Décorder, v. a. päästää punoljesta. 
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Décorer, v. a. foristella, kaunistaa; 
fuofittaa kunniamerkillä, armwonimityl- 
fellä, wirankorotukjella. 

Décortication, dh; fuoriminen, fuo- 
ven folominen 1. fisfominen. 

Döcorum (um = com), m. mikä on 
Täädyllinen ja ſopiwa; ſ mets. 

Découcher, v. n. maata fobista ul. 
Zona 1. toifen wuoteesfa. — v. a. (gm) 
pakottaa mwuoteeltanja. — So d. v. r. 
Iähteä toijelle wuoteele; (wanb.) nousta 
muoteelta. 

Découdre, v. a. ratkoa, feittää aufi. 
— En d, v. m. päättää faifin moimin 
vyytyä toimeen. — Se dA, v. r. rat- 
feta; (kuw.) huonontua: jäähtyä [bs- 
tämyydestä]. 

Döoonlement, m. tippuminen, Geru- 
ninen, waluminen. 

Découler, v. m. (de) tippua, herua, 
walua; lähteä 1. faada alkunja 1. feu- 
rata jotkin. 

Découpé, adj. leikattu, rikkileikattu ; 
Liian efiin-astumwa (maalaukfesfa) ; pie 
bien d., hywin muodostunut jalka. 

Découper, v. a. leikata palafille, lei 
kata (paitti) leikata kumia; leikata j- 
Lin ulos jstkin. 

Découpeur, m. luwainleilkaaja, leif 
taaja. 

Découple, Döcoupler, m. tahleista 
päästäminen [jahtikoirista]. 

Découpler, v. a. päästää kahleista, 
päästää irti (jahtiloiria); (kuw.) yllyt- 
tää, kiihottaa; découplé, ée, part. ja 
adj. bien d., hymin muodostuuut, fo» 
reawartinen. 

Döcoupure, f. leikkaus; walmiiffi 
leikattu aine. 

Déco eant, nte, adj mieltä, 
rohlaitta fannistawa 1. mafentawa. 

ement, m. mielen lannistu- 
minen 1. mafentuminen, nulostuminen. 

Décourager, v. a. mieltä, rohkeutta 
lannistaa 1. majentaa, nulostuttaa. — 

d, v. r. lannistua [rohkeudesta], 
Täydä nulokfi, menettää uljuutenja. 

écouronner, v. a. erottaa hallituk⸗ 
festa; riistää fruunu jkulta. 

Döcours, m. alaluu; liemeneminen 
(taudin). 

Döcouseur, euso, 4. ratkoja. 
Décousu, ue, adj. neulomuljesta rat» 
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tennnt; (tuw.) yhtäjakjoijuutta puut- 
tua; repaleinen. 

Décousure, f. ratkennut neulomus. 
Découvert, rte, adj. paljas, paljas- 

tettu, alaston, amwoin; pays d., metjä» 
tön feutu. — À d., adv. paljaaltaan; 
fuojatta, taimas-alla; (kuw.) peittele» 
mättä, rohkeasti, felmästi; il est à 
d.,- hänellä ei ole maluutta faata- 
mastanja. 

Découverte, f. löytö, tlmifaattami- 
nen; (fot.) malominen; aller à la d., 

teä makomaan. | | 
écouvreur, m. löytäjä, kekfijä, il- 

mifaattaja. 
Découvrir, v. a. paljastaa, alastaa ; 

(kuw.) jättää fuojatta, amoimelfi; faat- 
taa ilmi, ilmaista; löytää, kekfiä. — 
Se d., v. r. paljastaa päänjä; antau- 
tua wibollifen hyökkäykfekle alttiitfi; il 
maista itjenjä 1. nimenjä, ilmaista aja- 
tulfianja; tulla ilmi; toinen toifellenfa 
tlmaista; le temps se découvre, ilma 
felkiää. e 

Döorasser, v. a. puhdistaa; (kuw.) 
(gn) antaa jfulle opetulfen alkeet, ſi⸗ 
mistää. — Se d., v. 7. albaifesta [ää- 
bystä ]. tilasta päästä noufemaan 1. 
tohoomaan. 

écréditement, m. luottamulfen, ars 
wou, armwollijuuden menettäminen. 

Décréditer, v. a. faattaa luottamut- 
fenfa, armonja menettämään, faattaa 
epäluottamulkjeen. — Se à, v. r. faat- 
taa itjenjä epäluottamukkeen. 

Décrépit, ite, adj. iläloppu, riutu- 
nut, hylenemätön. 

Décrépitation, f. fuolan räjähdys 
tulesfa. 

Décrépiter, v. n. räjähtää, paus 
fabtaa. 

Décrépitude, /. riutumus, fyfene- 
mättömyys; kykenemätön mwanhuus. 

Décret, m. käsky, ſääntö, afetus, 
määräys; päätös. 

Décrétale, f. wanha paawillinen 
ehykirje; paamillinen fääntö. 

Décréter, v. a. päättää, fäätää, mää 
rätä: päättää takawarilkoon. 

Décreuser, L. Décruser. 
Décri, m. muutamain rahalajien 1. 

tawarain poiskieltäminen; (furo.) buo- 
no huuto 1. maine. 

14 
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Déerier, v. a. fidtää pois, kiultt-|  Dédale, m. foffefo, labyrinti. ' 
taa pois käytännöstä; (kuw.) faattaal Dedans, adv. fifa, fijäejä, ftfäpuos 
huonoon huutoon. (ella; 1à d., tuonne fijäkke, tuolla fi- 

Décrire, v. a. felittää, kertoa, ku⸗ 
mailla, efitellä. 

Döorochement, m. Ba'asta irki pääs 
täminen. 

Décrocher, v. a. päästää ba’oista, 
aulaista ba’at. e 

Döcroire, v. a. olla uskomatta, epäillä. 
Döoroissement, m. mähentyminen, 

lyheneminen; laskeminen [wefietä]. 
écroître, v. n. mähentyä, lyhen⸗ 

tyä; laskea {wefietä]. 
Döorotter, v. ve suites ſtewis⸗ 

tää, harjata puhta 
Décrotteur, m. faapatharjaaja. 
Décrottoir, m. rauta 1. harja owen 

edesfä, johon lokaifet jalkineet pyyhi⸗ 
tään 

Dö6erottoir, m. faapasharja. 
Décrue, f. weden laskeminen 1. ale- 

neminen. 
Décruer, v. a. feittää langat ennen 

märjäämistä. 
Décrûment, m. lanfojen teittämirten 

ennen märjäämistä. 
Déerusement, m. filktikotelusten bau- 

tominen tuumasja medesjä, ennen ke 
hittämistä. 

Décraser, v. a. hantoa filkkikotelu?- 
fet fuumaëfa medestä. 

+ Déouire, v. a. wedellä feklottaa, wete⸗ 
*[Vittää liian faleata keitosta. — So d, 
v. r. Täytä weteläkfi, 

Döonple, adj. tymmentertainen; kym⸗ 
menen fertaa juurempi. 

Döoupler, v. a fymmenfertaifelfi 
tehdä, kertoa kymmenellä. 

Décurie, f. tymmenlkunta (rontalais 
fia fotamiehiä 1. fanfalaifia), dekuria. 

urion, m. delurian päämies. 
Döouver, v. a. laskea miini tynny- 

ristä. 
Dédaignable, adj. ylenkatfottawa, 

Galmetfittama. 
Dödaigner, v. a. ylentatfoa, bal: 

weffia. 
Dédaigneusement, adv. röyhkeästi, 

v edain lentatf igneux, euse, adj. ylenkatfoiva, 
röydkeä, korstea. 7 

Dödain, m. ylentatje, halwekſiminen. 

fällä; mettre les voiles d., forjata 
feilit; donner d., täydä panlaan, an⸗ 
faan, antaa itfenjä peijata. — Do &, 
adv. fifäpuolelta, fijältä. — En d. 
tjästä, fijäpnolella ; filäänpäin, — Fn 
d. de, rep. fifépno 
ad. alat , (ijäpuolelta; par d et 
par debors, fijältä ja ulkoa. — Par 

de, prep. läpitfe, kautta. 
Dedans, m. fijäpnuolt, fifa. 
Dédicace, f. wibfiminen, pyhittämi- 

nen (kirkon, alttarin); wuotuinen juhla 
tirkon wibfinnifen muistolfi; (kuw.) omi- 
tuskirje, omittaminen (jfun kunmiakfi). 

6dicatoire, adj. wihlimis, omi- 
tus⸗ epitre d., omituelirje. 

Dédier, v. a. mihkiä, pyhittää, omit. 
taa (jlun Tunnialfi). — So à. v. r. 
antautua jbtin toimeen; harrastaa jfin. 

, v. a Hieltää ]. perunttaa 
jtun fanat, fumota jlun fanat, ajaa 
mwalehtelijakfi. — Se à, v. r. fyödä 
Jananja, fieltät mitä on luwannut; 
se d. de, fnopua 1. peräytyä jatkin. 

Dédit, m. peruuttaminen, purkaami⸗ 
nen; Taupanpurkajaijet ; il a son dit 
et son d., ei ole hänen fanoihin Iuot- 
tamista. 
Dédommagement, m. wabingon lors 

ans. 
Dédommager, v. a. (de) forwata 

wahinko, palkita, fostaa, makaa. 
r, v. a. poistaa lullatus. — 

Se d., v. r. menettää Tullatntfenfa. 
Dédormir, v. a. tehdä haalenkii (Pyl- 

män meden lifäämällä). 
Dédoublement, m. fabteen jalaami- 

nen, puoleffi mähentäminen. | 
édoubler, v. a. ratkoa wuori maat- 

teesta; halkaista kimi; (fot.) d. les 
rangs, afettaa lahdella rimillä feifo- 
wat fotamiehet yhteen rimiin; d. un 
régiment jafaa ryfmenti fabbeffi. 

éduction. f. poisiufeminen, mä- 
Gennys; perinpohjainen lertomus ]. efi, 
tys; päätelmä, johtaus; laillinen to- 
teennäyttö yttö. 

Déduire, v. a. poislukea, mähentää ; 
pr ojin efittää, kertoa; näyttää to» 
delffi. 
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a ta; mener joyeux à., elää haus⸗ 
sti. 
Dédurcfr, v. a. pehmittää. 
Déesse, f. jumalatar. | 
‘se Défâcher, v. r. leppyä. 
Défaïllance, f. taintumus, moipu- 

mus, raukeus; (fem.) linwotus ilman 
waifututiesta. 

Défaïllant, nte, adj. moimaton, rau- 
ea, taintunut; ligne d-e, fammunut 
futuhaara. — 4. oikenstosta poisjäänyt. 

Défaillir, v. n. puuttua, mennä työs 
jään, jäävä FTeski-eräifekfi; uupua, 
taintua. 

Défaire, v. a. tehdä mitättömältfi, | m 
purata; ratkoa, päästää; kumota, tur- 
mella; hukuttaa, tappaa; woittaa; pe 
rinpohjiin häwittää; unwuttaa, Heikon- 
taa, laihduttaa; mapahtaa, päästää wa⸗ 
paatft — Se d, v. r. ratketa; purs 
autua, päästä [folmusta]; laimis- 
tua [witntstä]; (de) wapautua, pääs- 
tä jotkin; panna pois, torjua, heittää: 
se d. dun domestique, d'un ennemi; 
[uopua (jatkin tammasta, wirasta): dé- 
faîtes-vous de ce mot, de cette 
charge: Gufuttaa 1. tappaa itfenfä; 
(tmm.) joutua hämille, [ekaantua. 

Défaite, f. tappio, hawið (fotajon- 
fo"); myyn kaupakſt Käynti, menetti; 

.) tra 
Défaleation, f. mähennys, mähentä- 

minen, poislukeminen. 
Défalquer, v. a. lutea pois, wü- 

Défaut, m. wila, wirhe, patto, wail⸗ 
linaifuus, wamma; puute; poisjäämi- 
nen oileustosta; condamner qn par 
d., tuomita huutojakkoon; d. de con- 
tumace, potsolewan tuomitfeminen ; 
d. des côtes, tuhötäijet; être en 
d., ajaa määriä jälkiä (metfästäjästä]; 
(faro.) erhetttä, hairahtua, ejyä, puut: 
tua; mettre en d., johtaa määrille 
järille, poluille; faattaa erehtymään, 
elfymään, puuttumaan; —d-s, pl. las⸗ 
Tofjet mwaatteisja. — An, à d. de, prep. 
jun punttesfa J. puuttuesſa. 

Défaveur, f. epäjuofio; epälnotta- 
mus. 

Défavorable, adj. epäfuofiollinen, 
mwastainen, wastahankainen. 
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= Déduit, m. (Waub.) ajanmietto; jahe 

tumainen. 

Défé 

Défavorablement, adv. epäfuofiol. 
fifesti, mastahantaifesti. | 

Défécation, f. firfastaminen, felleyt- 
täminen (wetelien aineiden). | 

Défectif, ive, adj. (fieliop.) punt- 

Défection, /. luopumus, erkanemia 
nen; pimeneminen (auringon, Muun). 

Défectueusement, adv. puuttumai» 
festi, waillinaifesti. 

Défectaeux, euse, adj. puuttumais 
nen, mwaillinainen, majaa. 

Défectuosité, f. waillinaiſuns, puute 
tuwaifuus. 
D tion, 7. fotaifeminen, likaa» 
inen. 
Döfendable, Défensable, adj. jota 

on mahdollinen puolustaa. 
Döfendeur, eresse, s. alta-wastaaja, 

wastaaja (riita-afiasja). 
Défendre, v. a. puolustaa; kieltää, 

estää. — v. m. (lalit.) mastata. — So 
A, v. r. puolustaidba, puolustaa it» 
feänjä; (de) warjella 1. fuojella it. 
eänjä jotkin; luopua jotkin, tieltét 
Wjeltänjä jkin; Lieltäytyä, Carttaa; 
emwätä, kieltää; toinen toistanja puolus- 
taa; olla Piellettynä; à son corps 
défendant. paltopnolnstuljesja, Hätä- 
mwarjeluWfesfja; se d. du prix, tintoa, 
tinkiä. 

Döfons, m. être en d. olla tata» 
warilkoon, kiekon alle pantuna [met- 
fustü ja fenfait.]. 

Défense, f puolustus, mastariuta; 
puolustuskirje (oifeustoon); pnuolus- 
tustapa; takamarikko, Pielto; — d-s, 
0, wastaaminen oifeustosfa; puoluse 

Tuötoimet. — m. linnotuffet; eräiden 
peto-eläinten torahampaat. 

Döfenseur, m. puolustaja. 
Défensible, adj. 1. Defendable. 
Defensive, f. mojelusteino. 
Défensif, ive, adj. puolustukfelfi 

aiottu, puolustus-; armes d-es, torju- 
missafeet. — f. se tenir sur la d, 
torjumalla käydä fotaa, ryhtyä ainoas⸗ 
tanfa torjumijeen. 

Déféquer, v. a. erottaa faffa, ſel⸗ 
keyttää. 

Déférant, nte, adj. myöntymäinen, 
fopuifa, fämeä. 
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Déférence, f. myöntymäijyys, ſo⸗ 
puifuus, fämeyé. 

Déférer, v. a. (à) myöntää, fuoda, 
omistaa jklulle, tunnustaa jlun omaffi; 
ilmottaa; lantaa jlusta; d. le ser- 
-ment à gn, päästää walalla ratlaifes 
maan. — v. n. myöntyä, fopia, mu- 
tautua; ofottaa kunnioitusta. 

Déferler, v. a. (meriw.) lemwittää 
purjeet, pitää purjeet walmiina; — 
v. n. murtua [aalloista]. 
yon, v. a. päästää ulos, wa⸗ 

paakſi. 
Déferrer, v. a. riistää raudotukſet 

jatlin; viifua kengät hemofelta; (kuw.) 
faattaa hämille, ällistyttää. — Se d, 

"v. r. pudottaa kengät a ir⸗ 
taantua [rautakiskoista]; joutua hä⸗ 
mille, ällistyä. 
Déret, m. (firiap.) puuttuma präntti= 

i. 
Défeuillaison, f. lebbenwarifeminen. 
pn ouiller, v. a. vitpiä, maristaa 
ebbet. 
Deffais, Deffaix, Défoix, m. (bois, ri- 

vière), tafatwariffoon, fieltoon pantu 
metfä 1. kalaweſi. 

Deffubler, v. a. (wanh.) paljastaa. 
Défi, m. waatimus taisteluun; waa⸗ 

timuskirje taisteluun; waatimus fil: 
pailemaan 1. pelaamaan j. n. €. 

Déflance, f. epäluulo, epütleminen, 
fuottamattomuus; puuttua itjeluot- 
tamus. 

Döfiant, nte, adj. epäluuloinen, luus 
Tewainen. | 

Déficit, m. wajawuus, mailinki (fas- 
fasja, inmentariosja j. m. e.). 

Döfiement, m. waatimus taisteluun, 
kilpailuun. 

éfler, v. a. waatia taisteluun, fils 
pailuun; uhmata. — So d., v. r. (de) 
mwaroa, epäillä, luulla, olla fuottamat- 
ta; aamistaa. 

Défigurement, m. fumattomus. 
Défigurer, v. a. fuivattomaffi, rus 

makſi tehdä. 
D6fil6, m. wuorenfola, ahdinko; pu- 

fa; vimittäin obitfe marfiminen. 
6filer, v. a. poistaa jkin langas- 

ta, rihmasta, johon fe on ollut pue: 
tettuna. — Se d., v. r. juosta lan. 
gasta, rihmasta. 

ar 
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Défiler, v. n. lyhyin vimin Lkäydä 
obitfe, läivitje. - 

Défini, ie, adj. määrätty. 
Définir, v. a. määritellä, definierata; 

LUE päättää; lyhyesti kumata 1. 
e 

Döfinitenr, m. munflifnnnan pää- 
miehen apulainen. 

Définitif, ive, adj. lopullinen, pää- 
tetty, ratkaijema: jugement d.; en d-e, 
oha Hs päätökjen lautta; lopulli- 
esti. 
Définition, NA määritelmä, befinitio- 

ni; felitys; fääntö, päätös; la d. du 
concile, tirtollistotoutjen fääntö 1. 
päätös. 

Döfinitivement, adv. lopullifesti. 
Döfiagration, /. (fem.) ilmituleen 

fyttyminen. 
Déflegmation, /. (fem.) wetisten 

ojain poistaminen. 
Döflegmer, v. a. (fem.) poistaa mes 

tijet ojat aineesta. 
Défleuraison, f. tuflain marifemi- 

nen; aila, jolloin kukat warifemat. 
Döfleurir, v. n. fuffia loppuun, fa. 

tata fuflimasta. — v. a. riistää lulat. 
Déflexion, f. radasta poikkeeminen, 

fuunnan muutos. 
Döfioration, /. tytön raistaaminen. 
Döflorer, v. a. raiskata tyttö; d. 

une matière, efittää aineenja miin, 
että mitä fiinä on uutta ja miellyttä- 
mää Gathtuu. 

Döfoncement, m. pohjan poistami- 
nen 1. puhlaijeminen tynnyristä 1. as. 
tiasta ; [hyvältä Paimaminen (puutarha- 
maata). 

Défoncer, v. a. poistaa L puhkaista 
tynnyrin, astian pohja; katmaa ſy⸗ 
mältä; kääntää nurmi. — Sed, v. r. 
menettää pohjanja. 

Déformation, £ alluperäifen muos 
bon 1]. tuman toiſekſt muuttaminen. 

Déformer, v. a. faattaa miuodole 
tanja pois (hattua, kenkää), — Se d, 
v. r. menettää muotonja. 

Déformité, f. {. Diff... 
Défortune (tvanb.), 1. Infortune. 
Défourner, v. a. ottaa feipü uunista. 
Défrai, Défrayement, m. fuluntien 

fuorittaminen jlun puolesta. 
Döfrayer, v. a. juorittaa jkun fu- 
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t; (futw.) d. la compagnie, fu-| Dögalner, v. a. wetää afe tupesta 
mile a feurue omilla mwaroillauja. L fmotrasta. 
Défrayeur, m. tulunkien fuorittaja 

jfun puolesta. 
Défriché, m. untisSmaa, untispelto, 

perkiö, raimio. 
Défricher, v. a. raiwata, vaataa 
DW nuttopelto; felittää, panna 
elmille 

v. a. hämmentää 1. pör- nta p 
a 

froneer, v. a. fittteu laskokſet 1. 
* ftleäffi hiwuttaa; d. le sour- 

muuttua iloifen-nätdifetfi. 
ue, f. munkin jälkeen jäänyt 

pä — josta ei ole mää- 
räystä; wanhat eitetyt mwaatteet. 
n Pitoo uer, v. a. riijua muntkiputn ; 

uopumaan munfti-elimusti. 
dv. r. luopua munkki-elämästä. 

nte, adj. wainaja. 
, 66, part. ja adj. mahaa, 

muortea, fujuma; reipas, amwofhdämi- 
nen; chambre ‘de. erityijellä ään 
Täytämällä marnstettu huone. 

ment, m. irti 1. wapaaffi 
päästäminen 1. laskeminen; belpotus, 
temwitys, wapaus; notkeus, nuortens; 
(uw.) wapaa 1. nuortea oo 1. ryhti; 
pantin lunastus; lupauken täyttämi- 
nen, (myös) fupautjen riffominen; eris 
jne n yi äänkäytäivä huoneefen ; fala- 

v. a. lunastaa pantatut 
talut; iemittää, helpottaa; (de) wa⸗ 
pauttaa; vistaa jalat 1 esteet ; (kem.) 
Sykätä, lemata; d. sa poitrine, lie⸗ 
wittää biens ed qu de sa pa- 
role, W wapauttaa i. upanlfestanfa ; 

a paro ole, —5 ananja; (myös) 
lupaukſenſa; arte- 

my —**— bnone erityijelä Nä Nään: 
käytämällä; d. une porte, poistaa ſal⸗ 
a omelta; d. le fer, paljastaa miel: 

ta; d. la taille, faattaa wartalon muo- 
to aywin nälywille [maatteista]. 

s V. 7. (de) wapautua, irtaane 
tua — jelille; tehtyä 

& fd ’ane belle d., namn. 
NANA ompelolla tamalla; voilà 
une belle d., mitä tuhma fepponen! 

faattaa 
— $e 
D 

égaîneur, m. tappelija, puufto- 
junffari. 

Dégalonner, v. a. ratfoa pois fulta- 
raumat 1. galonit. 

Döganter, v. a. riiſua jkulta Han» 
fifat. 

Dé ir. v. a. riistää ]. poistaa fo- 
ristufjet; miedä pois huonekalut Guo- 
neesta; (jotam.) ftirtää pois fotamies 
histö, muonamarat; (laimw.) riifua lai- 
ma. — Se à, v. 7. riijua talwiwaat⸗ 
teet, puleutua ohemmin; tehdä itfenjä 
rahoista tyhHjälfi; furlastua [fasweista). 
Dögarrot er, v. a. päästää nuorat 

(mytyn j. n. €). 
— m. | Gätvitys, hämwiö, wabinto, 

pilla; (de gc.) tublaus, haaskaus. 
Dögauchir, v. a. weistää, halata. 
Dögauchissement, m. tueistäminen, 

hakkaaminen. 
Dögel, m. fuoja-ilma, jäänjulaus. 
Dégeler, v. a. fulattaa (jää); laub- 

buttaa. — v. m. ja Se d., v.r. jul ata 
panel: fuojiata, laubtua. — v. imp. 
il dégèle, fuojaa. 

Dégénération, f. huononeminen ]. 
turmelus (fumustanja, lajistanfa). 

Dögönörer, v. n. Guonontua, tur- 
meltua, pahentua. (futouetanja, Tajise 
tanja); täydä maileammalfi, pahentua 
[taudista]. 

Dégénérescence, f. taipumus pa- 
bentumifeen. 

Dégingandé, 6e, adj. lotfa, lotero, 
wetelä, nillku, liikkaawa, Iyyhä. 

uer, v. a. linnun liimasta 1. fi: 
mafaitavasta irrottaa; poistaa jlin 
limaista; se d. los yeux, puhdistaa 
rääppä filmistä. 

utition, f. nieleminen. 
Dégobiller, v. a. offentaa. 
Dégobillis, m. otfeet. 
Dögoiser, v a. ja n. (1001). mifertää, 

laulaa [linnuieta]; jaaritella, lorutella. 
égommer, v. a. d. la soie, keit⸗ 

tää ois gummi fitiotä. 
Dégon er, v. a. ja Se d., v. r. wü- 

hentä helpottaa turmutus. 
Dögorgement, m. meden, lian wa⸗ 

Inminen L mwiruminen; (läät.) fapen 
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1. muiden nesteiben waluminen; puh- 
bisius, puhdistaminen. 

Dögorgeoir, m. ora, millä tykin 
fantkireikä puhdistetaan; eräs porfla, 
millä willaifia maatteita pestään; puh- 
distus- ja filityö-jämfi; mähempi lasku- 
oja. 

Dögorger, v. a. puhdistaa 1. perata 
Tadfu, aukaista lasku; miruttaa. — 
v. m. purata ulos fulusta. — Se d, 
v. r. purtautua [joista], walua [nes- 
teistä]; puhdistua limasta ja lidasta 
[taloista]. 

Dégoter, v. a. woittaa, pakottaa lu0- 
pumaan [ajemastanja j. m. €). 
Dégourdi, ie, adj. fuffela, wiiſas, 

wilkas. 
Dögourdir, v. a. pehmittää, läm- 

mittää wilusta jähmistyneet jäjenet; 
tehdä baaleatfi (iwebestä]; (kuw.) 
wisthttää 1. fiietiä jkuta. — Se d, 
v. v. pehmitä, lämmitä, julata; (furo.) 
tottua fimistyneen ihmifen tapoihin. 

Dégourdissement, m. jähmiöttneen, 
puuttuneen, wiluttuneen jäjenen peh- 
mittäminen 1. [ämmittäminen. 
D m. inho, iletyö, mwasten- 

mielifyys; (tuw.) Harmi, wastus. 
Dégoftant, nte, adj. inhottama, 

ilettäivä, rastenmielinen. 
Dégoûter, v. a. inhottaa, ilettää; 

(de) ſaattaa jfuta jfulle wastenmieli- 
fetfi. — Se d., v. r. (ds) ruweta in. 
homaan jkuta; tuntua ilettämältä; fai- 
re le dégouté olla tirreä, äreä. 
" Dögonttant, nte, adj. tippuwa, wuo- 
tava. 

Des tement Tu, waoto. 
itter, v. ippua, tipahdella, 

muotaa. 

Dégradation, — wiralta paneminen; 
wirka arwon ennus; riutuminen, 
häviäminen; mahinko, 4 fin), NS mwahinko, haaskaus (met. 

ta 
tai 
» 
v. 
ja 
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Tankaiden puhdistaminen rasmaifista 
aineista. 

T, v. a. poistaa raswa 1. 
fit us. istaa rasmapilluista 
(rente) puhdistaa raswasta lai! 
uttaa maa; (kuw.) peijata jfulta oja 

Vänen omailuudesta. — 
Dégraisseur, m. raewapilltujen puh- 

bistaja. 
i Dögrappiner, v. a. irrottaa laiwa 
äist 
Dégras, m. rasia, jota wuobista 

pulerretaan. 
Dégravoiement, Dögravoiment, m. 

weden (eiffaama 1. Leiftaus. 
Dögravoyer, v. a. leitata L wirut- 

taa psi maata, uurtaa perustutjet [we- 
esti 
Degré, m. portaat; portaiden astin, 

; —X askel, wirla · arwo, ar- 
wo, wir ja; lämpd-aste 1. pykälä; ju- 
Tupolmi; määrä; de d. en d. aolelit⸗ 
tain, armosta armoon; (kieliop.) d. 
de comparaison, wertailemifen aste; 
au plus haut d, Tuurimmasja. mää- 
räsjä. — Par d, adv. toübitellen, 
aokelittain. 

Dögröer, v. a. riijua laima. 
Dögrövement, m. iweronwäheunyö 

1. tafotus. 
Dégréver, v. a. mähentää, alentaa 

entinen wers. 
ringolade, /. fellahdus 1. Enp- 

Mi ssi. y 
Dégringoler, v. n. tella 1 fe 

tahtaa alu, fuplahtan ET 
ent, m. juopummtjesta fels 

toiéminen. 
er, v. a. faattaa jnopumnk · 

kA (En) font jät 
teetä, aùfaista 

a. 
— pleni mi 

Dögrossir, 
ted; d. un 
Tätä" lauta; d. les rapo À 
poistaa karkeus partomkitiestä; il a 
dégrossi la besogne, hä où tarkeim. 
mat 1. raëlaimmat toimittanut; (Air 
jap.) d. une épreuve, fur eufi dor · 
jaué 1. torrebturi. 

Déguenillé, 60, adj. ryyjyinen. 

i 
) 

# 

= 
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erpir, v. a. hoopua krintiäski 
omat 

erpissement, m. (itntiüstä o- 
maifundesta Inopuminen. 

vuler, v. a. offentaa. 
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Déisms, m. deismi, beiétain uélon oppi. 

Däiste, s. beista, joka uskoo Juma⸗ 
laan, mutta ei ilmotettuun fanaan. 
Däitö, if jumalollijuus, jumeluns. 

D onner, v. a. auttaa pulasta, | ile, ads. jumal-iubimitfi- 

*Déguisement,m maljeputa; (hr) |” Déjà ent, m. tva ; adv. jo. 
tetekennellys. Plantia f. tarpeenteto, watſan⸗ 

Déguiser, v. a. pukea walhepuhuun, vertaus ; fitta, jälki. 
tuntemattomalfi; — peitellä, ukoilla; e Déjeter, v. r. wetäytyä kierolfi, 
volkäntää, määristellä, teeskennellä. -— tarjoa laurnkſi. 
Se à, v. r. ufeutia walbepnluun, |  Déjeuné, Déjeuner, m. aamiainen, 
tuntemattomalfi; teeskennellä. fuurué, eine; fuurus-fapineet; d. di- 

teur, m. maistaja, toettaja, 
tutkija; commissaire d., wiraWinen 
witnintutkija. 

Dégustation, /. juomain mmistami- 
net tutkimista warten. 

Déguster, v. a. tutfimista warten 
maistaa juomia. 

Döhäler (h ei äänny täsjä ja fenrr. * 
. a. poistaa ahwo. — Se d, v 
vää ahwosta, muuttua toaltoifetf 
— — vto nr 

adj. lonkkarampa, nill- 
fn, liikta. % 
, Déharder, v. a. päästää loirat kah⸗ 
eista. 
Déharnachement, m. filojen vilfus 

minen. 
Döharnaoher, v. a. riijua filat. 
Dehontö, 6e, adj. hävytön, hipee 

mt 
—* v. a. faattaa häwyttö⸗ 

mätfi. — 
tömäffi. 

Dehors, adv. ullona, ulfopuolella; 
ulos, ulkopuolelle, Tiikkeefen; (fairo.) 
aamalle merelle, ulapalle; de d., ulkoa: 
en d., ulospäin, (de) ulkopuolella; ul⸗ 
tonpäin, ulkopuolelta, ultopuolitje. 

Dehors, m. ullopuoli; au d. de, ul- 
kopuolella ; — pl. ulfopuolifet tohdat; 
etumarustuljet; ulkonäkö, ulkomuoto. 
m Döhortatoire, adj. kehottawa, füs- 

Déicide, m. Sumalanmurba; Juma⸗ 
lanmutaaja [Yautalaifista]. 

Déicele, m. yhtä Jumalata palwelewa. 
Déification, /. jumaloitjeminen. 
Döifler, v. a. jumaloita. | 

Se A, v. r. ruweta Hämyts! ) 

natoire, puolipäimän-aikaan fyöty ſuu⸗ 
vu). 

Déjeuner, v. n. fyödä ſnurus, ci 

ajotnäre hajottaa, ottaa ofat , v. a. hajottaa, ottaa ofa 
eviljenjä. — Se d, v. r. bajota lii⸗ 
ae aamistua. sä tyhjät 

Omer, v. a. te tyhHjäkki, mis 
tättömälfi, kumota (mahingollifia weh⸗ 
teitä); d. qn, lumota jlun wehleet. — 
v. m. pelata tamwallista huonommin ; 
(laiw.) liehua: un pavillon qui dejoue. 
Däjuo, m. fe muorokauden aika, jol» 

loin linnut heräämät tahi lähtewät 
lentämään. 

Déjucher, v. n. lentää alas orrelta 
[fanoista]. — v. a. ajan pois orrelta;. 
— pakottaa pois yletvästä j ja edul- 

“Dé, pro. fel lell d., p toijella puolella; au 
par d tafana toifela puolella; jen 
yli, (itä fi; en d., taaljempana; de- 
ca et delà, finne tänne; jambe decä, 
jambe delä, ratfain, hajareifin. 
D ré, ée, adj. riutunut, rappeu- 

tunnut, —5 — 
lab rement, m. rintumus, rappio, 

himiö. 
Dölabrer, v. a. repiä ritti; tuv 

mella, Hämwittää. 
Délacer, v. a. päästää puuokfista. 

— Se d, v. r. päästä L irtauntua 
punolfista. 

Délai, m. toistaijelfi jättäminen, 
odotus-aika, wii 8; sans plus de 
d., wiipymättä, toistaijekfi jättämättä ; 
à bref d lyhyellä haastor 1. ylösja- 
nomiseajalla. 

Dölaissement, a. awnttomuns, tuv 
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wattemuns, hyljätty tila; luopuminen, 
Inowntus. 

Délaisser, v. a. jättää turmwatto- 
malfi, oman onnenfa nojaan, hyljätä, 
ylen-antaa; [nopua, jättää. = 

Dölaiter, v. a. pufertaa maito hil- 
jan Tirnutusta moista. 

Dölardement, m. fyrjääminen, ſyr⸗ 
jien pois weistäminen. 

Dölarder, v. a. fyrjätä 1. weistää 
pois terämät fyrjät. 
N Dölassement, m. twirwotus, lewüb- 
96. 
Délasser, v. a. wirwottaa, lemättää, 

lemiätyttää. — So d, v. r. lemwmähtää, 
wirlistäidä. 

élatour, trioo, s. ilmifaattaja, ebes- 
antaja. 

Délatter, v. a. ottaa vuoteet katolta. 
vé, 6e, adj. maalea, faliwea, 

waalakla wireista]. 
Délaver, v. a. tehdä maalealfi, maa- 

laffaafft (1märi). 
Délayant, m. wetelöittäwä aine. — 
j. weteldittäwä. 
layement, Dölaiement, m. we⸗ 

bel felottaminen, metelöitjeminen. 
Délayer, v. a. jefottaa wwebellä, we 

telöittää. 
Délébile, adj. jota on mahdollinen 

poistaa 1. haihduttaa. 
Délectable, adj. fuloinen, mielut- 

nen, otollinen. 
Délectation, 7. Gumwitus, bnwile, 

miellyke. 
Délecter, v. «. huwittaa, ilottaa, 

miellyttää. — So d. v. r. (à) humwi- 
tella itfenjä jllin. 

égataire, adj. ja s. 1. Délégué. 
Délégation, f. toaltuus toimimaan 

jun puolesta; rahauſaanti⸗kirja. 
Délégué, 6e, s. ja adj. waltuusmies; 

maltuutettu. 
Délégner, v. a. antaa toimitetta- 

Délibérant, nte, adj. nenmettelewa, 
keskustelema; assemblée d-e, teskus- 
telava fofous. 

Délibératif, ive, & Délibéraut. 
. Délibération, f. tesklustelu, neuwot- 
telu i tar 

Délibéré, ms. lopullinen Leskustelu 
afiasja annettamaa päätöstä warten. 

Délibéré, 6e, part. ja adj. mietitty ;. 
keskusteltu, päätetty; mwapaa, veipas, 
nerokas; de propos d., taballante, täy 
bellä aifomuffella; marcher d’un pas 
d., fäybü reippailla askeleilla. 

Délibérément, adv. tahallanja ; reip- 
paasti, nerokkaasti. 

Délibérer, v. n. teskustella, neutvo-. 
tella, miettiä, tuumailla, apriloida; 
päättää. + 

Délicat, ate, adj. herkluinen, iman- 
nes, bywmüämafuineu; berffufuinen; tark= 
la, terämä, bertfä [fuulosta, nä'ystä, 
unesta j. n. e]; Jett wieno, fiewä, 
nnortea; hento, heikko, herkkä, arka; 
armeluttama, wailea, tulala; arlatune 
toinen, närläs. 

Délicatement, adv. berftuifestt j. v. e. 
Délicater, v. a. hemmotella, hempeyt⸗ 

tää. — Se d, 2. r. asjotella, hempnella. 
Délicatesse, f. berffu, berffuifuus ; 

tarfinus, terämmyys, berttuns : bienoue, 
wienous, fiemyys, fiistins; hentous, heik⸗ 
lon, hempeys, hellyys; arfuus; arla- 
tuntoijuus, närkkäys. 

élice, m. Délices, f. barwinainen 
. fulo nautinto; herkku; beluma, be 
fumallifuus. 

Déliciousement, adv. ihanasti, fu- 
loifesti, herkullifesti. 

Délicieux, euse, adj. ihana, fuloi- 
nen, herkullinen. 

se Dölicoter, v. r. biestaa riimu 
päästänjä. 

Délié, 66, adj. Hoikka, fuitia, pien, 
pieni; (lum.) fukki, neumokas, älykäs. 

walfi; määrätä waltunsmiehetfi ; antaa |  Délier, v. a. päästää fiteistä, awata 
sahanjaanti-Kivja. ftteet; (kuw.) mapauttaa, päästää: d. 

slestage, m. pohjalastin, paino- | d'un serment. 
lastin pnriaaminen. Déligation, 7j. haamanbhuulien yle 

Délester, v. «a. purata pohjalasti. |teen , ertaminen. 
Délesteur, m. pohjalaetin purkaut- imitation, f. vajainlähnti 1. mää- 

fen toimittaja. räys; määrätty raja, rajapyytki. 
Délétère, adj. termeydelle wabiu- élimiter, v. a. läydä 1. määrätä rajat. 

gollinen, kuolettaa. Dölinöation, f. piirros, [uomapiirtos. 
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t. nte, s. vitokinen, ran⸗ 
kaistaa. 

Délinquer, v. n. rilloa (lakia). 
Déliquescence (u ääntyy), f. muu- 

tamain aineiden fenfaltainen ominai- 
fuus, että wetämwät kostenden ilmasta, 
josta liukenewat; ilman fosteubesta 
linfeneminen. 

Déliquescent, nte (n ääntyy), adj. 
ilman tostenbesta liukenewa. 

Délirant, nte, adj. houxailewa, wim- 
mainen, vaimolas. 

Délire, m. hourn, wimma, raitwo. 
Delirer, v. n. hourailla, raimota. 
D m. lumppujen lajittele 

minen. 
Délisser, v. a. lajitella lumppuja. 
Délit, m. rilos, pabantefo; prendre 

en flagrant d., tamata mereljeltä. 
Déliter, v. a. afettaa imet määrälle 
olle muuriin. 

itesconse, f. ajokjen äkkinäinen 
laskeminen. 

Dölivraison, /. jättö, anto, uloë-an- 
taminen. 

Délivrance, f. wapauttaminen, wa: 
Jamien pelastus, päästö; fynnytys, 

fenfaanti ; (myös) jälfimenot, jälkei- 
fet; pois-antaminen, (uowuttaminen its 
fektänfä toifelle. 

Délivre, m. jällimeno, jälkeifet. 
Délivrer, v. a. wapauttaa, pelastaa, 

päästää; päästää fynnyttäjä; antaa 
ulos 1. pois, luomuttaa. 

. Délivreur, m. muonamwarojen jafai- 
tja. | 
Délogement, m. muuttaminen; lähtö, 

matfaantäbts. 
Déloger, v. n. muuttaa pois huo 

neista; lähteä matkaan, marfia pois. 
— v. a. ajaa ulos, tarkottaa. 

Déloyal, ale, adj. ustoton, wilpil. 
linen, petollinen. 
Déloyalement, adv. uskottomasti, 

wilpillijesti. 
 Deloyauto, f. uskottomuus, wilppi, 

petos. 
Döltoide. adj. tolmikulmainen. — 

m. fofmifuima. 
Döluge, m. medenpaifumus; meden 

tulva; (fuw.) Gämitys. 
Délantrer 0. a. poistaa kiilto. 
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Déluter, v. a. (fem) aukaista ki⸗ 
tattu tislaus-astia. 

Démagogie, f. lanfan-bytys, rah⸗ 
waanwalta, bemagogia. 

Démagogique, ad). fanfaa-blyttätoi; 
rahmasmaltainen, bemagogilinen. 

émagogisme, m. bemagogien järs 
jeotelmä. , N 

0800, m. lanfjan-yllyttäjä. 
Démat, a v. a. meistää ohuem⸗ 

malfi, terämämmälfi. — v. n. rueta 
fiboamaan. 

Démaigrissement, m. obuemmaffi, 
terämämmälji weistäminen; teräwäifi 
weistetty paikka. 

Dömailloter, v. a. ritfua 1. päästää 
lapfi fapalosta. 

emain, adv. huomenna; d. matin, 
uomenna mwarhain, hnomen-aamulla ; 
. au soir, huomen=ehtoola; après d., 

ylihuomenna. — m. huomen. 
6manch6, m. l’art du d., formien 

afetusstaito foitannosfa. 
Dömanchement, m. varren irrotta- 

minen (fivmeen j. n. e); laulan ir- 
rottaminen (foittoloneista). 
Dömancher, 2. a. irrottaa ]. päästää 

mwarresta, ottaa warſi irli; ottaa foit- 
tokalun taula irli. — Se d.,v.r. [ä5> 
teä warresta, filmästä [Tirmeestä j. 
n. e.]. 

Demande, . pyyntö, anomus; halkes 
mus, Halu; Tanne (oifeubesfa); kyſy⸗ 
miys. 

emander, x. a. ja n. pyytää, anoa; 
kerjätä; waatia, tarmwita; panna kir⸗ 
jallinen anomus (oikeuteen); (ge. à gn) 
tyfyä; balea, etfiä. 
Demandeur, euse, s. Perjäläinen; fy- 

(yjä, pyytäjä. | 
Demandeur, eresse, s. päältälanta- 

ja, fantaja. 
Dömangeaison, f. futfutus, iyydel- 

mä; (kum.) himo, hillimätön Halu. 
Démanger, v. n. futfua, fhyhyä.. 
Démantèlement, m. linnan muurien 

purlaaminen. 
Dömanteler, v. a. purata linnan 1. 

laupungin muurit. 
Démantibuler, v. a. ääntää feufa- 
H ftjaltanfa; (tum.) turmella, rikkoa, 

Tea. 

Démarcation, f. rajotus; rajalinja. 
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Démarche, f. Käynti, astuminen ; Füt- 
töstapa, menetystapa; askel; je le re- 
connais à sa d., tunnen blnet Piynnis- 
tänjä, astumijestanja; faire les pre- 
miöres d-s, ryhtyä enfitoimiin. 

Dömarier, v. a. erottaa awiokump⸗ 
panit: — Se d, v. r. ottaa ero [avio 

paneista]. 
Dömarguer, v. a. poistaa 1. hämittää 

merkit. — v. m. fanotaan hewoſesta, 
josta ilämuofien merkit omat hampais- 
ta fuluneet: ce cheval à demarqué. 
Démarrage, m. kiinnitetyn laiman 

irtaantuminen anffuritoumista. 
Démarrer, v. a. (laim.) irrottaa, 

päästää irti. — v. n. lähteä purjehti- 
maani tempautua irli; fiirtyä paikas- 
tanja. 

Dömasguer, v. a. riiſua naamari 
jkulta; faattaa ilmi, ilmaista, paljas: 
taa jk. — Se d., v. r. ilmaista its 
fenfä, paljastaa itfenfä. 

Démâtage, m. mastojen riifuminen. 
Dömäter, v. a. riifua mastot. — 

v. n. menettää mastot. 
Démêlé, m. riita, jankka, jukka. 
Dömöler, v. a. felmittää, fuorittaa, 

erottaa toimen toifestaufa ; joukosta tun- 
tea 1. erottaa; faaba ſelwille, tulla pe- 
rille; (avec gn) riidellä, kinata. — So 
d., v. r. felmetä, fuoriintua. 

Dömöloir, m. wtybhdinpuut; Harju 
hinskampa. 
Dömembrement, m. filpotus, palo 

tus, palottaminen, lohkominen; lohko, 
lohaistu kappale. 
Dömembrer, v. a. filpoa, irrottaa 

jäjenet, palottaa, lohkoa: d. un état. 
6mönagement, m. Huonekalujen 

muuttaminen toijeen afuntoon; tyhjen⸗ 
täminen huonekaluista. 

Déménager, v. a. muuttaa pois huos 
nefalut. — v. m. muuttaa, fitrtyä 
pois. 

Démence, /. Hulluus, mielenwikla, 
mielettömyys, mielipuolijuus. 

80 Dömener, v. r. reutoa, puubata. 
Démenti, m. walheesta [yyttäminen, 

walheekſi näyttäminen; donner un 
à qu, walheelfi näyttää jkun fanat; 
il en aura le d., — ** hän flitä 
tulee. 

Démentir, v. a. [yyttää valheesta, 
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näyttää malheekfi; mäittätt malheelfi; 
lieltää, emätä; peränttää (fananfa, {n- 
pautfenfa), jättää täyttämättä; jaattaa 
walhettelijakſi; olla yhtä pitämättä: 
ses actions démentent ses discours. 
— 86 d, v.r. rt ristiriitaiſesti, 
wastahakaan, ajaa itjenfä walehtelijakji ; 
peittää, ylensantaa: sa fermeté s’est 
6mentie; luopua, poiketa peri-ajatut- 

fistanja; (lum.) rintua, tukistua: la 
muraille se dément. 

Démérite, m. ſyylliſyys, ritollifuus, 
ranlaistamuus: quel est le d. de cette 
action. 

Démériter, v. n. (auprès de, do) 
menettää jkun fuofio 1. funnioitus, vif. 
Poa jfuta wastaan, Pähttäidä funnot- 
tomasti jluta wastaan; langeta Ju⸗ 
malan armosta. 
Dém ée, adj. fuunnattoman 

fuuri, puoleton. | 
Démesarement, adj. puolettomasti, 

fuunnattomasti. | 
Démettre, v. a. mwmääntää fijaltauja, 

nyrjäyttää; panna mwiralta pois; antaa 
wirfa-ero. — So à, v. r. nyrjähtyä; 
luopua (mirasta). | 
Démeublement, m. buonelalujen 

poislorjaaminen. 
Dömeubler, v. a. forjata pois buo- 

nefalut. 
Demeurant, nte, adj. ajuma. — Au 

A, adv. muutoin. 
Demeure, 7j. afuuto, aſumus, lo- 

tipaifta; oleskelu, oleskelemijen aila ; 
miimytys, toistaijelfi jättäminen. — 
d., adv. pylymäifesti; semer à d., Eyl- 
mää flemen femmoifeen paillaan, ett'ei 
taimia enään muuteta. 

Demeurer, v. n. (apu. avoir) ajua, 
wiipyä; (apum. étre) jäädä, pyjhä, 
oleskella, takertua, tulla jkekin; en d. 
lä, jääbä fikjenfä, jäädä famalle pai- 
fallenfa, Pons la gloire lui en 
demeure, bünelle jääpt funnia fiitä; 
d. confus, üllistyä; d. d'accord, fo 
pia jotkin, olla yhjimielljet, tulla yii- 
mielifekfi; d. court, takertua puheis- 

d. | (anja, hämmästyä, jäädä mastaamatta ; 
il en demeurera plus de la moitié, 
jää enemmän kuin puolet. 

Demi, ie, adj. puoli, puolimainen. 
— m. puoli, puolikas; à d., puolelfi. 
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Demie, /. puolitunti. 
. Demi-cercle, m. pnoli-ympyrä, puo- 

Æicirteli. 
* Démi-deuil, m. puolisfuru, puolifn- 
vun pulu 1. aika; eräs perhonen (pa- 
pilio galathea). 

Demi-dieu, m. puolijumala. 
> Demi-fortune, /. yhden hewofen wau⸗ 
uut, trillat. 
Demi-lune, f. erää puolifuus muo- 

toinen linnotus. 
Demi-mesure, /. puoli tahti; festi 

eräinen toimi. 
Demi-mötal, m. puolimetallt. 
Demi-pont, m. puolilanfi laimasja. 
Jemi-savoir, m. puolinainen oppi 

1. tieto. 
Dömis, ise, part. fanasta Démettre. 
Demi-soeur, f. ffarpuoli. 
Demi-solde, f. puolipalkka. 
Démission, f. wirfa-ero ; donner sa 

d., pyytää wirkarero. 
ionnairo, m. wirla-eron pyy⸗ 

tänyt. 
Demi-teinte, f. walon waihe flimet. 

fetfé (maalautjesfa). — 
Demi-tour, m. puoliläännös. 
Démocrate, m. tanjamaltaa harras, 

tama, demolrati. 
Démocratie (t = 9), f. lanſawalta, 

mofratia. 
Démocratique, adj. fanfmwaltainen, 

bemotratinen. t : , 
cratiquemen j- awal⸗ 

tatfesti. va 04. ton) 
Démoïiselle, /. neiti, neitfyt, mam- 

[elli, ryökinä; ronwas⸗ihminen; ſuden⸗ 
korento (eräd perhofen laji); eräs hai⸗ 
faran laji; kiwenlaskijan muija. 

Démolir, e. a. purata, Gäwittää. 
j Dömolisseur, m. purtaaja, häwit⸗ 
1 
Démolition, f. purfaaminen, häwit- 
Ar puratun valennuffen jääns 
ubfet. 

Démon, m. pala henki, piru; ihmis 
jen haltija (paha tahi syvä); (119) 
paha ihminen; faire le d., telmiä, me 

Staa, rentoa. 
Démonétisation, /. vahan -armon 

alentaminen. 
Dömon&tiser, v. a. alentaa rajan 

arwo. 
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Démoniaque, adj. jé s. pirun rii. 
maama, pirullinen; Cure.) raiwokas. 
Démonographe, m. jola on kirjot⸗ 

tanut pahoista hengistä. 
Démonographie, f. oppi pahoista 

Dengistä, niiden luonnosta ja ominai. 
fuuffista. 

Dömonolätrie, f. pabain henkien 
palweleminen. 

Démonomanie, f. mielettömyys, jof 
foin ihminen luulee olemanfa pahan 
hengen riimaamana. 

Démonstrabilité, f. toteenfaatamais 
fuus, todistettamatjuus. 

Démonstrable, ad toteenfaatawa, 
mahdollinen todekfi näyttää. 

Dömonstrateur, m. felittäjä, opet- 
taja: d. en botanigue, de physigue; 
d. en anatomie, profeftori. 

Démonstratif, ive, adj. tobistawa, 
felmään mäyttämä, felwittämä, walais 
ſewa, tukema; ojottama; (kieliop.) ofots 
taivainen; il est d., hän on puhelias, 
tfmatfee ajatulfianfa. 

Démonstration, f. felmä ja tukeva 
toteennäyttö; perinpohjainen efitys, fe 
litys, (yy, todistus; ojotus, näyte, wa⸗ 
fuutus; näytäntö; wiholliſen ekfyttä- 
mistä mwarten tehty ryntäys tahi fota- 
joulon marfittaminen. 
Démonstrativement, adv. felwillä, 

tukemilla tobistuffila; filminnähtä- 
wäeti. 

Dömonter, v. a. panna palafille, pan- 
na hajallenja; tehdä Pelmottomalfi kay⸗ 
tännölle; heittää 1. työntää ratfun ſelds⸗ 
tä, pakottaa pois ratjun felästä; (kuw.) 
hämmentää, faattaa hämille; d. un 
canon, nostaa tykki lawetiltanſa, tehdä 
fe feliwottomaffi; d. une batterie, am» 
pua pirétoitf tykkien lawetit; d. un 
luth, ottaa fielet foittimesta; le che- 
val démonta son homme, ratfu heitti 
miehen felästänfjä; d. la cavallerie, 
lähyttää ratfjumiehet jallamiehinä. 

émontrable, adj. 1. Démonstrable. 
Dömontrer, v. a. tobelfi näyttää, 

todistaa; efittää. | 
Démoralisation, /. tapain turmia 

]. turmelus. | 
Démoralisé, 6e, adj. ja part. ta- 

woiltanja turmeltunut; fimeydellistä 
fuloinen. mwoimaa puuttuiva; ala 
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Démoraliser, v. a. pabentaa ]. tux- 
mella (tavat). 

Démordre, v. n. päästää hampaista, 
irrottaa hampaat puremasta; (fuw.) 
(de g) luopua (yritykjestä). 

Démotique, adj. rabwaan-, wüen-. 
Démouvoir, v. a. (lafit.) faattaa 

luopumaan mwaatimukjesta. 
émunir, v. a. tehdä ampumamas 

roista 1. muonasta a jäki. — Se à. 
v. r. (de) paljastaa itjenjä warojenfa 
tuhlaamalla. 

émurer, v. 
Hinni muurattu. 

ire, adj. fymmen-; arithmé- 
mmenillä laskeminen. 

8e tir, v. r. (fatit.) luopua 
(faadusta pantista); paljastaa itjenjä. 

énationaliser, v. a. hävittää jkulta 
tanjallisluonne. 

Dönatter, v. a. päästää palmifosta, 
letistä. 

Dönaturaliser, v. a. peräyttää jkulta 
yntyperäijen afutfaan oikeudet. 

Dénaturé, 6e, adj. luonnoton, ars 

a. aukaista mitä on 

tique d., 
D 

moton, julma. 
Dönaturer, v. a. muuttaa jlun luon» 

to; rahakfi muuttaa; fuwattomaffi teho 
dd; määrentää; d son bien, rwaibet- 
taa fiintei omaifuutenja rahaan 1. 
muuhun tamwaraan. 
, n arite, f. benbriti (eräs kiwen⸗ 
ait). 
Dendroide, Dendreite, f. EL e. {. 
Dendrolith A ! 
Dönögateur, m. (van. tieltäjä. 
Dénégation, f. Tieltäminen (oikeus 

den 10). 
Dénéral, m. rahan näytekaawa. 
Déni, m. fielto, epäys. 
Déniaisé, m. wielas 1. weiterä mies. 
Döniaiser, v. a. faattaa wiiſaakfi, 

wiifastuttaa, älyttää; peijata, pettää. 
— 8e d., v. r. tmiifastua, älystyä. 

Déniaiseur, m. k. Déniaisé. 
Dénicher, v. a. tarkottaa pejästänjä ; 

ottaa pejästä; ottaa komerosta; (kuw.) 
karkottaa jfu hänen tyysfijastanja; ſaa⸗ 
ba wibi jlun tyysfijasta. — v. m. len- 
tää pejästä; (kuw.) lähteä tiehenfä. 

Dênier, v. a. Pieltää, ewätä. 
Denier, m. benario (romalainen ra 

Ba); ranskalainen fupariraba Jy sow'sta; 
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wanb.) iutvesfi, lainan dorko; ofaus 
ottoa a); d. à dieu, füfiraba, pesti- 
taha; d. de S:t Pierre, Pietarin ra- 
ga (muinoinen wero paaville); d. de 

, de loi, metallin puhtauden määs- 
rä hopearahasſa; à douze d-s, fun- 
fitoista luotinen hopea; d. de mon- 
nayage, myntätty Gopen; placer son 
argent au d. vingt, lainata wiiteen 
profenttiin; le d. de l'ordonnance, 
laillinen rahankorko; — d-s, pl. ra⸗ 
haa; ne donner pour d-s d’or, olla mile 
läkään hinnalla antamatta; vendre g 
à beaux d-s comptants, fawaltaa j 
moitonpyynnöstä; d-s oisifs, Päyttä- 
mätön pää-oma; à d-s découverts, 
fowasja rahasfja; d-s royaux, pub- 
lics, waltiomarat. 

Dénigrement, m. panetteleminen, 
mustentaminen. 

Dénigrer, v. a. panetella, mustata. 
Dénigreur, m. panettelija. 
Dénombrement, «m. luetteleminen, 

lukeminen ; luettelo. 
Dénombrer, v. a. fuetella, [ukea. 
Dönominateur, m. utmittäjä (mur 

toluwur). 
Dénominatif, ive, adj. nimittämä. 
Dénomination, f. nimitys. 
Dénommer, v. a. nimittää, fanoa 

(itekin). 
Dénoncer, v. a. julistaa, ilmaista; 

fantaa päälle, ilmisantaa. 
Dénonciateur, trioe, s. ilmi-antaja, 

tantaja. 
= Dénonciation, f. julistus, ilmotus; 
tmi-anto, tanne. 

Dénotation, f. merfitjeminen, tax- 
ottaminen. 

Dénoter, v. a. ofottaa, tarkottaa; 
ilmaista, antaa tiettämälki. 

Dénouement, ?. Denoûment. 

Dénouer, v. a. päästää folmusta; 
Se ee notkeakfi 1. nnorteakfi, pehmittää; 
kehittää, fuorittaa; (kuw.) purata (awio- 
liitto). — d., v. r. laueta, purkaus 
tua, tehetä; käydä notkeakfi, nuorteakfi. 
Dénoûment, m. folmun päästämi- 

nen, febittiminen, feltweneminen, fuo- 
tiutuminen, fuoritue, loppuratlaifu. 

Denrée, /. ruolatwara, vuolalaln, 
ruofasaine; tamwara. 
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pense, adj. tiheä, tuuhea; tukeva, 
palkin. 

Densité, f. tiheys, tuuheus; tule» 
touus, paljuus. 

Dent, f. bammas; piikki, kärki, ham⸗ 
mas; amwaimenlehti; lowi (teräsfä); 
faire des d-s, faada hampaita; man- 
ger de toutes ses d-s, fyödä ahmia; 
prendre le mors aux d-s, farata (he 
twofesta], (kuw.) elää irstaasti; avoir 
une d. contre qn, pitää falaista wi- 
haa jfuta wastaan; avoir la mort 
entre les d-s, olla bGengenlähdäsjä; 
mettre qn sur les d-s, uumvattaa jlu, 
jättää pääjemättömiin; dent de loup, 
poleraushammas. — D. de lion, f. Pis- 
senlit (tadw.). 

Dentaire, adj. hammas-, hantpaan-, 
— É, (tasw.) bammasjuuri (dentaria). 

ental, ale, adj. (anotaan puusta- 
wista, jonka ääntäesjä fieli fattuu ham- 
paita wastaan: lettre d-e. 

Denté, öe, adj. hammaslaitainen, 
"Dentée, ; Ni 

entée, f. hampaanfija. 
Dentelé, 60, adj. bampaanmuotoi- 

nen, piikkinen, hampaallinen, monitür- 
tinen; hampailla warustettu, hammas- 
t 

Denteler, v. a. hammastaa, leifata 
hampaille, fuipuille. 

Dentelle, /. pitfi, nippu. 
Dentellier, ière, s. pitfinkaupitfija. 
Dentelure, f. nipuille leifattu 1. ba- 

fattu koristus; niput. 
Denticule, m. wähäinen hammntas. — 

d-s, pl. (raf.) eräs fimfin koristus. 
Dentier, m. Gammasritvi. 
Dentiforme, adj. hampaan-muotoi- 

nen 
Dentifrice, m. bammaslüüle, ham- 

magjaubot. 
Dentiste, m. hammasläütäri. 
Dentition, /. bammasten faanti, 

spubleus. 
Denture, f. hammasriwi; Gammas- 

ratas. 
Dénudation, /. alaston tila, paljaalfi 

paneminen. 
Dénué, 66, adj. alaston, paljastettu. 
Dönnement, k. Denäment. 
Dönuer, v. a. paljastaa. 
Dénûment, m. paljastaminen. 
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Deparnetor, v. a. purata mytyett, 
päjäkästä. 

De par, Prep. läskystä, puolesta. 
Döparager, v. a. maittaa tyttö als 

baifempaan fäätyyn. 
6pareiller, v. a. erottaa yhteenkuu: 

luwat; parittomalfi tehdä. 
arer, v. a. tiifua 1. riistää To- 

ristukjet; rumentaa. 
Déparier, v. a. erottaa parit, awiv⸗ 

kumppanit; tehdä parittomaffi. 
Döparler, v. n. (nopua puhumasta. 
Départ, m. lähtö, matlaanlähtö, pois 

marfiminen, poispurjehtiminen; (kem.) 
puhdistus. 

Départager, v. a. ratlaijemalla ää» 
nellä päättää, fun äänestykjeejä mo- 
lemmin puolin on yhtä monta ääntä. 

Département, m. jafo, jalaminen; 
ofasto (hallituskunnan); departementi, 
ranglalainen lääni; jkun tehtämä 1. 
ojalle tulema; cette affaire est de 
mon d., on minun tehtämämni, minun 
ofallent tulema. 

Dépatemental, ale, Döpartemen- 
taire, adj. bepartementiin knuluwa, 
läünine. 
ca Départie, f. (wanh.) lähtö, pois- 

tö. 
épartir, v. a. jalaella, jakaa. — 

Se d., v. r. (de) luopua, jättää; se d. 
de son droit, {uopua oifeudestania. 

Dépasser, v. a päästää 1. ehdättää 
jkun edelle, fiwutfe; olla parempi, ete 
mämpi, motittaa; fobota ylitje, fäydä 
ylitfe; ylimmäärin ponnistaa; metää 
ulo8 nauha 1. lanta, joka on ollut pues 
tettuna jhlin. 

Döpaver, v. a. murtaa kiwitys. 
Döpayser, v. a. lähettää ullomaille; 

erottaa]. luomuttaa fotipaifoilta; S 
elfyttää, johtaa Harhateille; pubuesfa 
faattaa tuntemattomaan fesfustelu-ais 
neejen. — Se d., v. r. lähteä fotipai- 
loilta; joutua harhateille. 

Dépècement, m. palottaminen, palas 
file paneminen. 

Dépecer, v. a. palotella, hakata pa- 
fafitfi; filpoa, panna hajalle. 

Dépêche, L firjotus waltio-afioisja; 
— d-8. pl. tauppalirje; kirjewaihto. 

Dépêcher, v. a. joubuttaa, kiiruh⸗ 
taa, riennättää; lähettää, panna lähte 
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1. muiden uesteiben mwaluminen; puh | kankaiden puhdistaminen raswaifista 
distuö, puhdistaminen. aineista. 

Dégorgeoir, m. ora, millä tykin isser, v. a. poistaa raswa 1. 
(anttseitä. vuhoistetann! erää porlka, | limaijuns; puhdistaa rasmapilluista 
millä willaifla waatteita pestään; puhe | (mwaatteet); puhdistaa rasmasta; laihe 
bistus- ja flitys-jämf ; wähempi lasku- | duttaa maa; (kuw.) peijata jtuita oja 
eig Hänen omaifuubesta. emapilttujen puÿ- 

ur, m. raömapilkkujen 
Taëfu, aufai distaja. 
v. m. purata ulos |. Dégrappiner, v. a. irrottaa laita 
v. r. purkautua [jo jäistä. 

Dégoter, v. a. woittaa, pakottaa [uo- 
pumaan [afemastanja j. n. e.]. 

Dégourdi, ie, adj. fuffela, wiiſas, 
wiltas 
Dögonrdir, v. a. pehmittää, läm 

mittää wilusta jähmistyneet jäjenet; 
tehdä Baaleatfi (tuedestä]; (kum.) fie 
wtetyttää 1. fiistiä jkuta. — Se d, 
v. r. pehmitä, lämmitä, fulata; (furo.) 
tottua firvistyneen ihmijen tapoihin. 

gourdissement, m. jähmiötyneen, 
puuttuneen, mwiluttuneen jäjenen peh- 
mittäminen 1. lämmittäminen. 

Dégoût, m. info, iletyö, mwasten- 
mielifyys; (kuv.) Harmi, roastue. 
. Dögoftant, nte, adj. inhottawa, 
ilettämä, wastenmielinen. 

Dégofter, v. a. inhottaa, ilettää; 
(de) ſaattaa jfuta julle wastenmie 
fetfi. Se d., v. r. (ds) xuweta 
Gomaan jfuta; tuntua ilettämältä; fai- 
re le dégouté olla firreä, äreä. 
" Dégouttant, nte, adj. tippuiva, wuo · 
tava. 

Dögouttamavks; m. trppu,wata. 
_ Döogoutter, v. n. tippua, tipabbella, 
muotaa. 

Dégradation, IA wiralta paneminen 
wirfa-arwon — alennus; 

1), rappio. 

m. 
ta n. 
ta i. x E 
v ï F 

, | wo, irl 

farar viutuminen, 
mins wahinko, haaskaus met» | hopea! 

m. raswa, jota wuodista 
pujerretaan. 

Dögravoiement, Dögravoiment, m. 
teben leilkaama 1. leittaus. 
Dögravoyer, v. a. feifata 1. wirut- 

taa pois maata, uurtaa perustukjet [we- 
bestä]. 

Degré, m. ortaat; portaiden astin, 
porras; KN askel, wirka · arwo, ar- 

ja; lämpö-aste 1. vyöätä; ja 
Tupolwi; määrä; de d. en d., agfelit. 
tain, armosta arwoon; (kieliop.) d. 
de comparaison, wertailemijen aste; 
au plus haut d., fuurimmasfa mää- 
väsjä. — Par d, adv. mähitellen, 
askelittain. 

Dégréer, v. a. riijua laita. 
Dögrövement, =. weronmähennys 

1. tajotus. 
Dégréver, v. a. mähentää, alentaa 

entinen wero. 
Dögringolade, /. tellahdus 1. tnp- 

ſahdus alasmäkeä. 

Dögringoler, v. n. tellahtaa 1. fei- 
tahtaa alas, fupfabtaa alae. 

ent, m. juopumuffesta [els 
wiäminen. 

Dégriser, v. a. faattaa juopumate 
festa'-fwiämään: (kuv.) faattaa jär- 

| Peenfä, akaista itun filmät. 
Dögrossa v. a. Fos tulta 1. 

janta plenmm 
D ir, v. a.boistaa pahin far- 

a Pa ais, —E a 
“| [ätä lauta; d. les rasoirs, taf'ol 
je | poistaa farfeus partotritjestä; il 
, | dégrossi la besogne, hu ou lai tiger 

mat 1. raëfaimmat —S 
jap.) d. une épreuve, la en 

2 

sti. | jaus 1. Porrehturi. 
Déguenillé, 6e, adj. ryyfinen. 
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aerpir, v. «a Nopua KiutiäsMi | Déisme, m. heisnri, deistain mekon 
omaljuidesta. 

erpissement, m. limtiästä o: 
maifunbesta luopuminen. 

onler, v. n. okjentaa. 
ignonner, v. a. auttaa pulasta, 

huonosta onnesta (erittäin on) 

—— m. mujpala (ro 
Déguiser, v. a. putea 1 — 

tuntemattomaffi; — peitellä, (ukoilla; 
wmääntää, määristellä, teeskennellä. — 
Se d, v. r. ufeutua walhepuknun, 
tuntemattomalji; teeskennellä. 

teur, m. maistaja, foettaia, 
tutkija; commissaire d., wirallinen |r 
witnintuttkija. 
Dégustation, f. juomain nmistami- 

nen tutfimista warten. 
Döguster, v. a. tutkimista warten 

maistaa juomia. 
Döhäler (h ei äänny täsjä ja fours. * 

v. a. poistaa ahwo. — Se 
stä ahmosta, muuttua maltoiteti 

ahivettuneesta ijogtal 
Débanché, 6e, adj. lonkkarampa, nill- 

fu, liitta. 
lei Péharder, v. a. päästää koirat kah⸗ 
eis 
Débarnachement. m. Filojen riiſu⸗ 

minen. 
Déharnacher, v. a. viifua filat. 

Denon, 6e, adj. hüwyton, häpee 

N Dehonter, v. a. faattaa häwyttö⸗ 
mälfi. — Se à. v. r. rueta Hävyt- 
tömäff. 

Dehors, adv. ullona, ulkopuolella; 
1108, ulkopuolelle, liifleefen ; (fatw.) 
aatvalle merelle, ulapalle; de d., ulkoa; 
en d., ulospäin, (de) ultopuolella; ul⸗ 
toapäin, ullopuolelta, ultopuolitfe. 
Dehors, m. uflopuoli; au d. de, ul | me 

fopnolella ; — pl. uflo uolifet lohdat; 
etumarnetukjet; ulkonäkö, ulkomuoto. 

Déhortatoire, adj. Pelottaa, Täs» 
kewũ. 

Déicide, m. Sumalanmurba; Juma⸗ 
lanmurhaaja [Snutalaifieta]. 

Döioole, m. yhtä Iumalata palweleiva. 
Déffication, f. jumaloitjeminen. 
Déifier, v. a. jumaloita. 

oppi. 
PDéiste, s. beisto, joka uskoo Juma- 

laan, mutta ei ilmotettuun fanaan. 
Döitö, f. jumalalliſuus, jumaluus. 
Déi viril, - adj. jumal-inhimilli- 

nen. 
Déjà, adv. ] 
Déjection, i tarpeentelo, watſan⸗ 
a Dé fit. .jälli ytyä. Kierotfi, 

eter, v. r. metäytyä tero 
farfaaëf, tonrutfi. 

Déjeuné, Déjeuner, m. aamiainen, 
fuurus, eine; funvus-lapineet; d. di- 
natoire, puolipäimän-aikaan (yöt ſuu⸗ 

“Déjeuner, e. m. [yödä ſunrus, ei- 
nehtiä. 

éjoindre, v. a. hajottaa, ottaa ojat 
eriljenjä. — Se à, v. r. bajota lii⸗ 
aie aawistua. choa tyhjät 

Our, v. a. t tyhHjälfi, mi- 
tättömälfi, lumota (mahingollifia weh⸗ 
keitä); d. on, lumota jlun mehleet, — 
v. n. pelata tamallista huonommin; 
(lairo.) liehua: un pavillon qui déjoue. 
Déjuo, m. fe muorokauden aika, jol 

loin finnut heräämät tahi lähteiät 
lentämään, 

Déjucher, v. n. lentää alas orrelta 
[fanoista]- — v. a. ajan pois orrelta; 
— palettaa pois ylewãstũ ja edul⸗ 
tjesta ajemasta. 
Délé, pre . toijella guette au d, 

par d v vi Tafana a ka JA 
bit, 1; en taaljempana; de- 
cà et delà, finne tänne; jambe dech, 

bojareifin. jambe delà, ratjain, 
Délabré, ée, adj. ari rappeu- 

tunut, hajonnut. 
Délabrement, m. riutumus, rappio, 

hämiö. 
Dölabrer, v. a. vepiä rikki; tur⸗ 

hérité. 
planer, v. a. päästää punokjista. 

— yr d, v. r. päästä ]. irtauntua 
punotfista. 

Délai, m. toistaijelfi jättäminen, 
odotus-aila, wiiwytys; sans plus de 
d., wiipymättä, toistaijekfi jättämättä; 
à bref d , lyhyellä Paasto» 1. ylösjar 
nomis-aj 

Dölaissement, m. amuttounuauns, tuv 



Déla 

wattomuns, hyljätty tila; fuopumsinen, 
luowutus. 

Délaisser, v. a. jättää turmatto- 
malfi, oman onnenja nojaan, hyljätä, 
ylen-antaa; Inopua, jättää. 

iter, v. a. pujertaa maito hil⸗ 
jan firnutusta woista. 

Délardement, m. fhridäminen, ſyr⸗ 
jien pois meistäminen. 

Délarder, v. a. fyrjätä L weistää 
pois terämät fyrjät. 
N 6lassement, m. wirwotus, lemäh- 
be. 
Délasser, v. a. mwirmottaa, lemättää, 

lemwätyttää. — Se d, v. r. levähtää, 
mwirlistäidä. - 

Délateur, trice, s. ilmijaattaja, ebes- 
antaja. 

Délatter, v. a. ottaa ruoteet katolta. 
Délavé, 6e, adj. mwaalea, kalwea, 

waalaffa [märeistä]. 
Délaver, v. a. tehdä maalealfi, waa- 

lataat (märi). 
élayant, m. metelöittäwä aine. — 
etti, 

emont, Délaiement, m. we⸗ 
bdellä Tmin mweteläitjeminen. 

Délayer, v. a. jelottaa medellä, we⸗ 
telöittä? 

Délébile, 
potstaa 1. “haibbutaa. 

Dél eotable, adj. fuloinen, mielui- 
nen, otollinen. 

Délectation, f. YGumitus, huwile, 
miellyte. 

Delecter, v. a. huwittaa, ilottaa, 
miellyttää. — ge 4, e. r. (à) buwi- 
tella itfenjä jllin. 
Délé adj. ja s. I. Délégué. 
Délégation, f. waltuue toimimaan 

jän in puolesta; rahanjaanti-kirja. 
Délégué, 6e, s. ja adj. maltunsmies; 

maltuutettu 
Déléguer, v. a. antaa toimitetta- 

malfi; määrätä waltuusmiebetfi; antaa 
sahanlaanti-Hirja. 

6 0, m w po dialastin, paino, 
lastin purkaam 

Dölester, v. a. varata pohjalasti. 
Délesteur, =. Johjalastin purkauts 

jen toimittaja. 
Délétère, adj. termeydelle wahin⸗ 

gollinen, knolettaina. 

216 

adj. jota on mahdollinen 

Déli 

Délibérant, nie, ad. R uentmottelema, 
teskustelema ; kol 6e d-e, teslue 
telava fofons. 

Délibératif, ive, & Délibérant. 
Délibération, f. leéluéteiu, neuwots 

tein; n, altto 
béré, m. lopullinen Teskustelu 

afiasja annettamaa päätöstä warten. 
éré, 6e, part. ja adj. mietitty; 

lesfusteltu, päätetty; vahat reipas, 
nerokas; de pro 08 d., tahallanja, tity- 
bellä aifomu : marcher d'un pas 
d., bd rei reippailla askeleilla. 

rément, adv. tahallanſa; reip⸗ 
a | patti —e 

Délibérer, v. n. keskustella, neuwo⸗ 
tella, miettiä, tuumailla, aprifoiba;. 
päättää. + 

Délicat, ate, adj. berffuinen, iman⸗ 
nes, Eymämaluinen : berffufuinen; tart- 
fa, teräwä, herkkä [kuulosta, nä'ystä, 
nneëta j. n. e]; hieno, mieno, fiewä, 
uuortea; hento, heikko, herkkä, arka; 
armeluttama, waikea, tukala; artatune 
toinen, närtäs. 

Délicatement, adv. berfluifestt j. m. e. 
Dölicater, v. a. hemmotella, Jemnpeyt- 

tää. — Se à. v. r. asjotella, Hemp . 
Délicatesse, f. herkku, erttuijuue : 

tarffuus, terämyys, herkkyys; hienous, 
Wwienous, fiemyys, fiistiys; bentous, heik⸗ 
kous, heinpehs re artuus : arka⸗ 
tuntoi juus, närkkä 

Délice, m. Dölioea, f. Garmwinainen 
. fulo nautinto; Herkku; beluma, be- 

Tumallifuus. 
Délicieusement, adv. ihanasti, fu- 

loifesti, herkullifesti. 
Délicieux, euse, adj. ihana, fuloi- 

nen, herkullinen, 
se Délicoter, v. r. hiestaa riimu 

päästänjä. 
Délié, 66, adj. hoikka, fuifia, hieno, 

pieni ; (tuw.) (ukki, neuwokas, älykäs. 
Délier, v. a. päästää fiteistä, awata 

fiteet; (kuw.) mapaittaa, vääettä; d. 
d’ un serment. 

a f. vajainfägnti 1. mää- 
vyö; mi määrätty taja, rajapyykki. 

élimiter, o.a. täydä 1. määrätä rajat. 
Délinéation, j. piirros, luomapitrros. 



Déli 

Délinquant, nte, s. rifollinen, rau- 
kaiſtawa 

Délinquer, v. n. tiffoa (lakia). 
Déliquescence (u ääntyy), j. muu- 

tamain aineiden fenfaltainen ominai- 
ſuns, että metämät Fosteuden ilmasta, 
josta lintenewat; ilman fosteubesta 
liufeneminen 

6ligueseent, nte (u ääntyy), ad 
a ostendesta linfenewa. 

Délirant, nte, adj. hourailema, wim- 
mainen, raimolas. 

m. hourn, mimma, raivo. 
Delirer, v. n. hourailla, raiwota. 
D , m. (umppujen lajittelee 

minen. 
Dölisser, v. a. lajitella lumppuja. 
Délit, m. rikos, pabantelo; prendre 

en flagrant d., tawata wereffeltä. 
Déliter, v. a. afettan fiwet määrälle 
olle muuriin. 

liteseense, f. ajokjen äkkinäinen 
laskeminen. 

Délivraison, 7. jättö, anto, ulo8-an- 
taminen. 

Délivrance, jf. wapauttaminen, wa⸗ 
autus, pelastus, päästö; fynnytys, 

enfaanti ; (myös) jältimenot, jalkei⸗ 
ſet; pois-antaminen, luomuttaminen its 
fektänjä toifelle. 

Délivre, m. jällimeno, jälleijet. 
ivror, v. a. wapauttaa, pelastaa, 

päästää; päästää fynnyttäjä; antaa 
ulos L pois, luomuttaa. 

8 Délivreur, m. muonamarojen jafai 
ija. 
Délogement, m. muuttaminen ; lähtö, 

matlaanlähtö. 
Déloger, v. n. muuttaa pois huo- 

neista; lähteä matkaan, marfia pois. 
— v. a. ajaa 1108, karkottaa. 

Déloyal, ale, adj. uskoton, wilpil⸗ 
linen, petollinen. 

Déloyalement, adv. usfottomasti, 
wilpillijesti. 
 Döloyantö, , J. Uslottomuns, milppi, 

peto 
Déltoïde. adj. folmiluimainen. — 

m. Lolmilulma. 
Déluge, m. mebenpaijumus; meden 

tulva; (fuw.) hämwitys. 
Dälr , 0. 4. poistaa kiilto. 
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n. 

Démande, 

Déma 

Déluter, v. a. (fem.) aufaista Ni 
tattu tislans-astia. 

ogie, f. tanjan-ylytys, rah⸗ 
mao, bemagogia 

gique, ad). Tanfaa-yllyttätvä; 
ra —— demagogillinen. 

émagogisme, m. bemagogien järe 
5. Dés, ä N 

gu0, m. kanjan-Hlyttäjä. 
—eæe v. a. metstää ohuem⸗ 

malfi, terämämmälfi. — v. n. rueta 
lihoamaan. 
Démai ment, m. ohuemmatfi, 

terämämmätji weistiminen, terämä 
teistettn ailla. 

oter, v. a. riijua 1. päästää 
* kapalosta. 

emain, adv. huomenna; d. matin, 
huomenna marhain, huomen-aamulla; 
d. au soir, puomen-ebtooll après d., 
ylihuomenna. — m. huo 

émanché, m. l’art du < d., formien 
afetusstaito foitannosfa. 
Dömanchement, m. warren irrotta- 

minen (kirween j. m. e); laulan irs 
rottaminen (foittoloneista). 
Démancher, ». a. irrottaa 1. päästää 

warresta, ottaa warft irki; ottaa foit- 
tofalun Paula irfi. — Se 4, v. r. [de 
td jareta, filmästä [tirmeestä i. 

vaan 

utö, anomus; Hales 
— v 

Demander, v. a. ja n. pyytää, anva; 
ferjätä; twaatia, tarvita; panna liro 
jallinen anomuö) (oikeuteen); (gc. à gn) 
tyhyä; : Galea, etfiä. 

emandeur, euse, s. ferjäläinen; 1y- 
fujiä, pyytäjä. 

Demandeur, oresse, s. püültätanta- 
ja, tantaja. 

Démangeaison, . lutfutus, iyydel- 
mä; (kuw.) himo, hilimätön halu 
Démanger, v. n. futfua, fyyhyä. 
Dömantölement, m. linnan muurien 

purlaaminen. 
Démanteler, v. a. purata linnan 1. 

faupungin muurit. 
Démantibuler, v. a. wääntiä lenla- 

[uut fijaltanfa ; (kuv. ) turmella, riftoa, 

muo, Bafu ; 

Démarcation, f. vajotus; rajalinja. 



Déma 

Démarche, f. fävnti, astuminen ; Päts 
töstapa, menetystapa; askel; je le re- 
connais à sa d., tunnen hänet fiynnis- 
tänjä, astumifestauja; faire les pre- 
mières d-s, ryhtyä enfitoimiin. 

Dömarier, v. a. erottaa awiokump⸗ 
anit. — Se d,, v. r. ottaa ero [atvio- 
mppaneista]. 
Démarquer, v. a. poistaa 1. hämittää 

merlit. — v. n. fonotaan bemofesta, 
josta ilämuofien merkit omat hampais- 
ta fuluneet: ce cheval à demarqué. 
Démarrage, m. fiinnitetyn laiwan 

irtaantuminen anffuritouwista. 
Démarrer, v. a. (laiw.) irrottaa, 

päästää irti. — v. n. lähteä purjehti- 
maan; tempautua irti; fiirtyä paikas- 
tanja. 

Démasquer, v. a. riijua naamari 
itulta; faattaa ilmi, ilmaista, paljas- 
taa jht. — So d., v. r. ilmaista its 
fenfä, paljastaa itfenjä. 

Démâtage, m. mastojen riijuminen. 
Dömäter, v. a. riifua mastot. — 

v. n. menettää mastot. 
Démêlé, m. riita, janffa, jukka. 
Dömöler, v. a. felmwittää, fuorittaa, 

erottaa toinen toifestanja ; joukosta tun- 
tea 1. erottaa; faada jelmille, tulla pes 
ville; (aveo gm) riidellä, linata. — Se 
à, v.r. felwetä, fuoriintua. 

Dömöloir, m. wyhdinpuut; BGarfu 
hinskampa. 
Dömembrement, m. filpotu8, palo- 

tus, palottaminen, lohkominen; lohko, 
lohaistu kappale. 
. Dömembrer, v. a. filpoa, irrottaa 
jäfenet, palottaa, Iohloa: d. un état. 

éménagement, m. huonekalujen 
muuttaminen toifeen afuntoon; tybjen- 
täminen huonekaluista. 
Déménager, v. a. muuttaa pois huos 

nefalut. — v. an. muuttaa, fiirtyä 
pois. 

Démence, f. Hulluus, mielenrvita, 
mielettömyys, mielipuolijuus. 

sp Démener, v. r. veutoa, puribata. 
Démenti, m. walheesta [yyttäminen, 

walheelfi näyttäminen; donner un d. 
a an, malheelfi näyttää jkun fanat; 
i jen aura le d., — ** hän fiitä 

ee. 
Démentir, v. a. fyyttää toafbeesta, 
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näyttää makheekfi; mäittäk roafeetf; 
kieltää, emätä; peränttää ep us 
pautjenfa), jättää täyttämättä; faattaa 
walGettelijalfi; olla yhtä pitämättä: 
ses actions démentent ses discours. 
— Se d. v.r. er ur ristirittatfesti, 
mastahakaan, ajaa ttjenfä walebtelijafft ; 
eittää, ylen-antaa: sa fermeté s’est 
émentie; fuopua, poiketa peri-ajatut- 

fistanja; (kum.) viutua, kukistua: la 
muraille se dément. 

Démérite, m. ſyylliſyys, rikolliſuus, 
ranlaistamuus: quel est le d. de cette 
action. 

Démériter, v. m. (auprès de, de 
menettää jkun fuofio 1. kunnioitus, rike 
toa jfuta wastaan, käyttäidä kunnot- 
tomasti jluta wastaan; langeta Jus 
malan armosta. 

Démesuré, 6e, adj. fuunnattoman 
fuuri, puoleton. 

Dömesarement, adj. puolettomasti, 
fuunnattomasti. 

Démettre, v. a. wääntää fijaltanja, 
nyrjäyttää; panna miralta pois; antea 
wirla-ero. — So d. v. r. uyvjähtyä; 
luopua (wirasta). 

Dömoublement, — m. 
poiskorjaaminen. 

Dömeubler, v. a. forjata pois huo- 
nelalut. 

Demeurant, nte, adj. ajuwa. — Au 
d., adv. muutoin. 
Demeure, f. afunto, aſumus, ko⸗ 

tipaiffa; oleskelu, oleskelemijen aika; 
wiiwytys, toistaifelji jättäminen. — 
d., adv. pyiymäifesti; semer à d., fyl- 
mää fiemen femmoifeen paillaan, ettei 
taimia enään muuteta. 

Demeurer, v. n. (apu. avoir) ajua, 
wiipyä; (apum. étre) jäädä, pyfhyä, 
oleskella, takertua, tulla jkskin; en d 
lä, jäävä fikjenjä, jäädä famalle pai- 
kallenſa, APA la gloire lui en 
demeure, hänelle jääpt kunnia fiitä; 
d. confus, ällistyä; d. Vaccord, fo- 
pia jotkin, olla ykjimielijet, tulla ylfi- 
mielifeffi; d. court, takertua pubeis- 
fanfa, hämmästyä, jäädä wastaamatta; 
il en demeurera plus de la moitié, 
jää enemmän fuin puolet. 

Demi, ie, adj. puoli, puolimainen. 
— m. Puoli, puolikas; à d., puoletfi. 

huonekalujen 



Demi 

Demie, f. pnolitunti. 
. Demi-cerale, m. puoli-ympyrä, puo- 

Ticirkeli. 
* Demi-donil, m. puoli-furu, puoliju- 
vun pulu 1. aika; eräs perhonen (pa- 
pilio galathea). N 

Demi-dien, m. puolijumala. 
— Demi-fortune, f. ÿhben betvofen mau- 
nut, trillat. 

Demi-lune, f. eräs puolikuun muos 
toinen linuotus. 

Demi-mesure, /. puoli tahti; Peski- 
-eräinen toimi. 

Demi-mötal, m. puolimetalli. 
Demi-pont, m. puolifanft laimasja. 
Jemi-savoir, m. puolinoinen oppi 

N Démis, is | D6 is, iso, part. [anasta Démettre. 
Demi-soeur” J. Marpuoli. 
Demi-solde, /. puoltpalkta. 
Démission, f. wirla-ero ; donner sa 

d., phytää mirtasero. 
N. Demiasionnaire, m. wirka⸗eron pyy⸗ 

nyt. 
Demi-teinto, f. walon mathe fiimet- 

(maalaukfesſa). 
emi-tour, m. puolikäännös. 

ocrate, m. tanfamwaltna harras, 
taa, bemofrati. 

Démocratie (t = 8), f. lanſawalta, 
mofratia. 

Démocratique, adj. tanfjamaltainen, 
demolratinen. 
Démocratiquement, adj. tanjawal- 

taitesti. elle, # 
émois . neiti, neitfbt, mam⸗ 

felli, ryökinä; A Pro ſuden⸗ 
korento (eräs —5 fait); eräs hai⸗ 
faran laji; kiwenlaskijan nutja. 

Démolir, v. a. purata, hämittää. 
1 Démolisseur, m. purkaaja, hämwit 

J 
Démolition, f. purlaaminen, häwit- 
ep puratun valennutjen jääns 
uökje 
= Démon, em. paba henki, pirn; ihmis 
jen Haltija (paha tahi euros); | (hm) 
paha ihminen; faire le d., telmiä, mel» 

Staa, reutoa. 
Démonétisation, /. raban-arwon 

alentaminen. 
Démonétiser, v. a. alentaa raban- 

arimo, 
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Démoniaque, adj. ja s. pirun rii⸗ 
waama, pirullinen; (kuw.) raimokas. 
Dömonographe, m. jota on firjots 

tanut pahoista bengistä, 
Démonographie, /. oppi pahoista 

hengistä, niiden luonnosta ja ominai» 
fuuffista. 

Démonolâtrie, f. pabain benfien 
palmeleminen. 

Démonomanie, f. mielettömyys, jol- 
foin ihminen luulee olemanfa pahan 
hengen riimaamana. 

Démonstrabilité, f. toteenjaatamais 
(1118, tobistettawaifuus. 

Démonstrable, adj. toteenſaatawa, 
mahdollinen todelfi näyttää. 

Dömonstrateur, m. felittäjä, opets 
taja: d. en botanigue, de physigue; 
d. en anatomie, profeftori. 

Démonstratif, ive, adj. tobistawa, 
felwään näyttävä, felmittämä, twalai- 
fewa, tukema; ofottatoa; (Pieliop.) ofot= 
tamainen; il est d., hän on puhelias, 
ilmaiſee ajatulfianja. 

Démonstration, f. felwä ja tukema 
toteennäyttö; perinpohjainen efity6, ſe⸗ 
litys, ſyy, todistus; ojotue, näyte, was 
tuutus; näytäntö; mihollijen ekfyttä- 
mistä mwarten tehty ryntäys tahi jota- 
joulon marfittaminen. 
Démonstrativement, adv. felivillä, 

tukemilla tobistuffila; filminnähtä- 
mwästi. 

Dömonter, v. a. paina palafille, pan- 
na Hajallenja; tehdä kelwottomakſi kay⸗ 
tännölle; heittää 1. työntää ratſun [eines 
tä, palottaa pois ratfun felästä; (kuw.) 
hämmentää, jaattaa bümille; d. un 
canon, nostaa tykki lametiltanja, tehdä 
fe fehwottomaffi; d. une batterie, ams 
pua pirstoitf tykkien Jaroetit; d. un 
uth, ottaa fielet foittimesta; le che- 
val démonta son homme, ratfu beitti 
miehen felästänjä; d. la cavallerie, 
käyttää ratfumiehet jallamiehinä. 

émontrable, adj. {. Démonstrable. 
Dömontrer, v. a. tobelfi näyttää, 

todistaa ; ejittää. 
Démoralisation, /. tapain turmia 

1. turmelus. | 
Démoralisé, 66, adj. ja part. ta- 

woiltanja turmeltunut; fimeydelltstä 
moimaa puuttuiva ; alakuloinen. 



Démo 

Démoraliser, v. a. pahentaa ]. tur- 
mella (tamat). 

Démordre, v. n. päästää hampaista, 
irrottaa hampaat pnremasta; (kuw.) 
(de go.) luopua (yritykjestä). 
Démotique, adj. rahwaan⸗, wäens. 
Démouvoir, v. a. (fafit.) faattaa 

luopumaan mwaatimukjesta. 
Démunir, v. a. tehdä ampumama- 

roista 1. muonasta tyhjäk«k. — Se d. 
v. r. (de) Paljastaa itjenjä marojenja 
tuhlaamalla. 

Démurer, v. a. aukaista mitä on 
Kinni muurattu. w hmé 

naire, j. lymmens; arithmé- 
tigue d. —E laskeminen. 

8e Dénantir, v. r. (Iafit) luopua 
(faadusta pantista); paljastaa itjenjä. 

Dénationaliser, v. a. hämittää jkulta 
faufallisluonne. | 

Dönatter, v. a. päästää palmifosta, 
letistä. 

Dönaturaliser, v. a. perätyttää jkulta 
Myntyperäijen aſukkaan oikeudet. 

Dénaturé, 6e, adj. luonnoton, ar- 
moton, julma. 

Dönaturer, v. a. muuttaa jfun luon 
to; rahalfi muuttaa; fumattomaffi teh= 
bä; määrentää; d son bien, maibet- 
taa Tiintei omaijuutenja rahaan 1. 
muuhun tawaraan. 

Dendrite, f. benbriti (eräs fiwen- 
lait). 

Dendroïde, Dendroite, f. 1. e. ſ. 
Dendrolithe, f. timettynyt puu. 
Dénégateur, m. (wanh.) fieltüju. 
Dénégation, f. fieltäminen (oiken- 

ben ebesfü). 
Dénéral, m. rahan näytekaama. 
Déni, m. fielto, epäys. 
Déniaisé, m. tviekas 1. weiterä mies. 
Déniaiser, v. a. faattaa miifaatfi, 

wiifastuttaa, älyttää; peijata, pettää. 
— Se d, v. r. wiifastua, älystyä. 

Döniaiseur, m. 1. Déniaisé. 
Dénicher, v. a. tarkottaa pejästänfä : 

ottaa pejästä; ottaa Pomerosta; (kuw.) 
larfottaa jku hänen tyys[kjastanfa; faa- 
da mihi jhin tyysfijasta. — v. m. lent 
tää pejästä; (kum.) lähteä tiehenjä. 

er, v. a. Tieltää, emwättä. 
Denier, sn. benario (romalainen ra- 

Da); ranelalainen tupariraha A sow'sta; 
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bete tutresfi, lainan dorko; ojuus 
tuottodja); d. à dieu, fäfiraha, pesti- 
raha; d. de S:t Pierre, Pietarin ra- 
ga (muinoinen wero paamille); d. do 

, de loi, metallin puhtauden müt- 
vä bhopearahasja; à douze d-s, tun 
fitoista luotinen hopea; d de mon- 
nayage, myntätty hopea; placer son 
argent au d. vingt, lainata mitteen 
rvofenttiin; le d. de l'ordonnance, 
aillinen rabanforlo; — d-s, pl. ra⸗ 
haa ; ne donner pour d-s d’or, olla mils 
läfään hinnalla antamatta; vendre qu 
à beaux d-s comptants, fawaltaa j 
woitonpyynnöstä; d-s oisifs, fävtti- 
mätön pää-oma; à d-s découverts, 
fowasfa rahasja; d-s royaux, pub- 
lics, waltiowarat. 

Dénigrement, =. ypanetteleminen, 
mustentaminen. 

Dénigrer, v. a. panetella, mustata. 
Dönigreur, m. panettelija. 
Dénombrement, m. (uetteleminen, 

lukeminen ; luettelo. 
Dénombrer, v. a. luetella, lukea. 
Dönominateur, m. nimittäjä (mur- 

tolumun). 
Dönominatif, ive, adj. nimittämä. 
Dönomination, f. nimitys. 
Dönommer, v. a. nimittää, fanoa 

(itekin). 
Dönoneer, v. a. julistaa, ilmaista; 

fantaa päälle, ilmi-antaa. 
Dénonciateur, trice, s. ilmi-antaja, 

tantaja. 
Dénonciation, f. julistus, ilmotus; 

ilmisanto, tanne. 
Dönotation, f. merlitfeminen, tar. 

lottaminen. 
. Dönoter, v. a. ofottaa, tarkottaa; 
ilmaista, antaa tiettämäkfi. 

Dénouement, $£. Denoäment. 
Dénouer, v. a. päästää folmusta; 

Se ee notfeaffi 1. nuorteaffi, pehmittää; 
kehittää, fuorittaa; (tmv.) purata (atvio- 
liitto). — Se à, v. r. laneta, purkau⸗ 
tua, tehetä; käydä notkeakfi, nuorteaffi. 
Dönotment, m. folmun päästämie 

nen, kehittäminen, ſelweneminen, ſuo⸗ 
riutuminen, ſuoritus, loppuratkaiſu. 

Denrée, f. ruolawara, ruofatalu, 
ruoka-aine; tamwara. 
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Dense, adj. tiheä, tuuhea; tukema, 
u. 

Densité, f. tiheys, tuuheus; tuke 
wuns, paljuus. 

Dent, /. Gamma; piikki, kärki, ham⸗ 
mas; amaimenlehti; lowi (teräsfä); 
faire des d-s, faaba hampaita; man- 
ger de toutes ses d-s, f(yödä ahmia; 
prendre le mors aux d-s, farata [be 
wofesta], (kuw.) elää irstaasti; avoir 
une d. contre gn, pitää falatsta mis 
haa jfuta mastaan; avoir la mort 
entre les d-s, olla Gengenlähdösfä; 
mettre qn sur les d-s, uuvuttaa jlu, 
jättää pääjemättömiin; dent de loup, 
poleraushammas. — D. de lion, f. Pis- 
senlit (ta8w.). 

Dentaire, adj. hammas⸗, kampaan-, 
— f. (tasw.) hammasjuuri (dentaria). 

ental, ale, adj. [anotaan puusta- 
wista, jonka ääntäesjä lieli fattuu bam- 
paita wastaan: lettre d-e. 

Denté, 66, adj. Dammaslaitainen, 
otainen. 

Dentée, f. hampaanfija. 
Dentel6, ée, adj. hampaanmuotoi- 

nen, piikkinen, hampaallinen, monikärs 
tinen; hampailla warnstettu, bammas- 

Denteler, v. a. hammastaa, leikata 
hampaille, fuipuille. 

Dentelle, /. pitfi, nippu. 
Dentellier, ière, 2. pitfinkaupitfija. 
Dentelure, f. nipuille leifattu 1. ha- 

fattu foristus; niput. 
Denticule, m. wähäinen bammas. — 

d-s, pl. (rak.) erää fimfin koristus. 
Dentier, m. hammasriwi. 
Dentiforme, adj. bampaan-muotoi- 

nen. . 
Dentifrice, m. Gammaslääle, bam- 

masjaubot. 
Dentiste, m. hammaslääkäri. 
Dentition, 7. Gammasten faanti, 

spubteus. 
Denture, jf. hammasriwi; Gammas- 

ratas. 
Dénudation, f. alaston tila, paljaalfi 

paneminen, 
Dénué, 6e, adj. alaston, paljastettu. 
Dénuement, f. Denäment. 
Dénuer, v. a. paljastaa. 
Dénûment, 1. paljastaminen. 
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Döpagnoter, v. a. purata muytyötti, 
päjätästä. 

De par, Prep. Läskystä, puolesta. 
Döparager, v. a. naittaa tyttö al. 

haijempaan fäätyyn. 
Döpareiller, v. a. erottaa yhteentuu⸗ 

furvat; parittomalfi tehdä. 
éparer, v. a. riiſna 1. riistää To 

vietulfet; vumentaa. 
Döparier, v. a. erottaa parit, awiv⸗ 

kumppanit; tehdä parittomafft. 
Déparler, v. n. luopua puhumasta. 
Départ, m. lähtö, matlaanlähtö, pois- 

marfiminen, poispurjehtiminen; (kem.) 
puhdistus. 
Dép er, v. a. ratlaijemalla ää- 

nellä päättää, fun äänestykesjä mo- 
lemmin puolin on yhtä monta ääntä. 

Département, m. jalo, jafaminen; 
ofasto (hallituskunnan); departementi, 
ransfalainen lääni; jun tehtämä 1. 
ojalle tulewa; cette affaire est de 
mon d. on minun tehtämäni, minun 
ofalleni tukema. 

Dépatemental, ale, Départemen- 
taire, adj. bepartementiin kunluwa, 

nin⸗. 
Départie, j. (wanh.) lähtö, pois⸗ 

lahtð 
épartir, v. a. jakaella, jafao. — 

Se d., v. r. (de) luopua, jättää; se d. 
de son droit, fuopua oikeudestanja. 

Dépasser, v. a. päästää 1 ehdättää 
jlun edelle, fivutfe; olla parempi, ete 
wämpi, wotttaa; fobota ylitje, fäydä 
ylitfe; ylimmäärin ponnistaa; metää 
ulos nauba 1. lanta, joka on ollut pues 
tettuna jhlin. 

Dépaver, v. a. murtaa kiwitys. 
Döpayser, v. a. lähettää ullomaille; 

erottaa]. [uomatttaa Potipaifoilta; a 
elfyttää, johtaa harhateille; pubuesfa 
faattaa tuntemattomaan flesfustelu-ai- 
neefen. — So d., v. r. lähteä fotipais 
foilta; joutua harhateille. 

Dépècement, m. palottaminen, palas 
file paneminen. 

Döpecer, v. a. palotella, halata pa- 
lafikfi; filpoa, panna Hajalle. 

Dépêche, f. firjotus maltio-afioisja ; 
— d-s. ol. fauppalirie; lirjemaihto. 

Döpöcher, v. a. jouduttaa, kiiruh⸗ 
taa, riennättää; lähettää, panna lähte- 
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uni muuttaa miini toiflin astioi- 
in. e 
Döpoudrer, ». a. lampata pois 1. 

rawistaa pois puuteri 1. tuffajaubot. 
— Se d., 0. r. füybä puuterittomalkki. 

Dépouille, f. eläimen beitetty 1. Ino- 
tu nahka 1. koppa; talja; (knw) ibmi- 
feu maallinen maja, ruumis; kuolleen 
jälkeenjääneet maatteet; (kuw.) jälkeen. 
jäänyt omaifuus; hedelmäjato; faalis, 
woittofaalis, ryöstö wihollifilta. 

Döponillement, m. vryöstäminen, 
omaijuuden riistäminen, paljastami- 
nen; alastomuus, furiuus, Pöyhnys, 
puute; ulosmweto tilistä; äänestyslits- 
tain aufaifeminen.  - 

Döpouiller, v. a. paljastaa, riifua; 
nylkeä; ajaa farwat, polttaa pois wa⸗ 
rilla; riistää, ryöstää; luopua jetkin; 
feifata, korjata (maan fato); tehdä 
ulosweto tilistä, pöytäkirjasta; aufais- 
ta äänestysliistat; d. les préjugés, 
fuopua ennaffoluuloista; d. ses ja 
bits, viijua maatteenfa; il à dépouillé 
pour mille écus de blé, hän on for- 
jannut miljaa tuhannen taalerin ar-|f 
mwosta. — Se d., v. r. (de) riifua waats 
teenja; heittää i. Tuoda nabfania, kop⸗ 
pania; maristaa lebtenfü; luopua, jät. 
tää. 

Döpourvoir, v. a. (de) tehdä tnhjäkfi, 
vitetää, riiſua tyhjälkfi. 
Döpourvu, ue, part. ja adj. (de) 

tyhjennetty, tyhjä, riistetty, — Aud, 
adv. altli-armaamatta, Äkkiä, malmis- 
telematta. 

Döpravation, /. pilaantuminen, buo- 
uoneminen, tapainturmelus. 

Döpraver, v. a. pilata, turmella. — 
Se d., ©. 7. turmeltua, pilaantua. 

Déprécation, f. anteeffi anomus. 
Dépréciation, /. armon, hinnan alen- 

taminen. 
Döpröcier, v. a. alentaa armosja 

tahi hinnasfa; balwentaa, halwekſia. 
Déprédatour, m. ryöstäjä, kiskuri, 

peijaaja. 
Déprédation, f. rybetäminen, fisfo- 

minen, peijans. 
. Dépréder, r. a. ryöstää, Kiskoa, pei- 
jata. 

Déprendre, v. a. panna ofille, ba: 
jalle. — Se d., v. r. irtauntua. 
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Döpresser, v. a. ottaa ulos painis 
mesta; poistaa paininkiilto kankaasta. 

Dépression, f. alaspainaminen, lis 
tietäminen ; (kuv.) forto, ahdistus. 

Déprévenir, v. a. lnowuttaa ennal- 
toluuloista. 

Döpri, m. wientitamaran ilmotus. 
Döprier, v. a. lähettää fieltofana 

futfutuille mwieraille, peräyttää mierai- 
ben | tutjumue; ilmottaa twientitatwara 
tulliin. 

Döprimer,' v. a. painaa alas; fors 
taa, mafentaa, lannistaa, nöyryttää, 
halmentaa. 

Döpriser, v. a. baliweffia, hylkiä, by- 
letfit, tarjota polluhinta. 

Déprisonner, v. a. (wanh.) päästää 
toanfeudesta. 

De profundis, m. fuofintoirft (fatoli- 
laisten). 

Dépromettre, v. a. peräyttää lu- 
pauljenja. N 

Dépucelage, Döpnoellement, m. pii- 
fuuben ottaminen, vaiskaaminen. 

Döpuoeler, v. a. ottaa piikuns, rais- 
ata. 
Depuis, prep. faafla f[paifasta ja 

ajasta]; d. Paris jusqu’a Reims, Pa- 
viifista Reimé'iin jaalla; d. le matin, 
aamusta ſaakka; d. hier, eilifestä; d. 
uand, mistä ajasta jaatka; d. lors, 
itä faaffa; d. peu. Hiljalkoin, nykyi» 
fin. — adv. fitten, fitten enään. — 
que, konj. fiitä ajasta faakka fun. 

Dépuratif, ive, adj. (läät.) puhdis- 
tava, purkaama. 

Dépuration, /. puhdistaminen, pur- 
faaminen. 

Dépuratoire, adj. puhdistaa. 
Döpurer, v. a. puhdistaa. 
Députation, /. lähetyskunta, ebus- 

lunta; edusmies; edusmiehen paikka. 
Député, m. eduemies, waltiopäiwä⸗ 

mies; lähettiläs. 
Döputer, v. a. lähettää 1. määrätä 

edusmies. , 
Déracinement, m. juurien kiskomi⸗ 

nen, juurien hämittäminen. 
Döraciner, v. a. juurineen fistoa 1. 

temmata; häwittää. 
Dörader, v. a. tuulen moimasta 

ajaantua anffuripailasta. 
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Déraison, /. järjettömyys. 
Déraisonnable,ad;. järjetön, mieletön. 
Döraisonnement, järjetön J. miele 

tön puheleminen. 
Döraisonner, v. a. puhua järjettö> 

mästi. 
> Dérangé, 6e, adj. bämmennetty, jär- 
jestämätön, jekaannulkfiin jaatettu; hur- 
ja, epäjäädyllinen; rappeutunut, rap- 
piolla ofema. 

Dérangement, m. hämmennys, epä- 
järjestys, fefaannus. 

D gor, v. a. hämmentää, faat- 
taa epäjärjestykjeen, jekaannukfiin; häi- 
ritä, hurmata; totuttaa hurjaan elä- 
mään. — Se à. v. v. ruweta hurjasti 
elämään, joutua rahajelkkaukjin ; jou- 
tua epäjärjestykjeen, tulla mi'alle; jättää 
fijanja toifelle, waiwata itfenfä. 

Döraper, v. n. (laim.) irtaantua 
pohjalta [anffurista]. 

Dératé, öe, s. foiva, jolta perna on 
oisleifattu ; lystillinen ]. hurjamainen 

ihminen; courir comme un d., juos- 
ta hurjasti. 

Dérater, v. a. leilata pois perna 
eläimestä. 

Dérayure, f. rajawalo peltojen 1. 
eri kylmöjen mälillä. 

Derechef, adv. (wanb.) uubestanfa, 
toistamifeen. 

bilpottaa. — Se d, v. r. fi 
pytetä ; hilmistyä, ilahtua. 
p Derision, f. pilkka, ira; par d., pif” 

a. 
Dérisoire, adj. iwallinen, ilffuinen, 

illallinen, irwitstämwä; iman muoti 

Mm s 
Dérivatif, ive, adj. (fieliop.) job- 

tuwa; (läät.) poisjuolfuttawa. 
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Dérivation, /. jobto, johtuminen; 
pois juolfuttaminen. 

Dérive, f. (laim.) forto, tuulen alen- 
tama; fiipi (latuslapohjaijesja laiwas- 
(9); en d., tuulen ajamana, tuulen wal⸗ 

6 a. 
Dérivé, 66, adj. johtuuut (fana). 
Döriver, v. n. laskea 1. lähteä ran⸗ 

nasta; fullea wirran mallasja; fortua, 
tulla tuulen woimasta alennetukfi [lai- 
wasta]; poiketa Iuonnollijesta uomas- 
tanja; johtua, fyntyä jétfin. — v. a. 
johtaa, wtettää pois; (Fieliop.) jobbat- 
taa jotkin; poistaa niittaus. 
Derme, m. iho, ihmifen nahka. 
Dermeste, m. (yyhelmämato. 
Dermologie, f. tiede ibmifen na- 

asta. 
Dermotomie, jf. ihmisnahan anato- 

mia. 
Dernier, Ore, adj. wiimeinen, wii⸗ 

meis⸗; wiimekſi kulunut; edellinen; ää- 
rimmäinen; korkein; huonoin; l’année 
d-e, edellinen muofk; cela est du d. 
ridicule, tämä on forleimmasja mää- 
väsjä mnaurettamaa; il est le d. des 
hommes, bün on ihmifistä huonotn, 
funnottomin; rendre les d-s devoirs, 
ofottaa miimeinen funnioitus, faattaa 
hautaan; en d. lieu, wibboin mii» 
mein; au d. point, forfeimpaan müt- 
vään faalla. — m. wiimeinen (failis- 
ta); avoir le d., pitää wiimeinen jana. 

Dernièrement, adv. hiljakkoin, ü8- 
Ten, tuonnoin. : 

Dérobé, 6e, adj. kuorittu, filmottu 
[pavuista j. m.]; warastettu, falat- 
tu, falainen; heures d-es, joutobetfet, 
EH EURE escalier d., falaporras, 
—* et rappuſet. — À la derobée, adv. 
alawihkaa. 
Dérobement, m. kiwien meistäminen 

bolwiin pantawiffi. 
Dérober, v. a. näpistellä, warastaa; 

(à) marastaa jkulta; riistää, ottaa 
jlulta; temmaista pois, panna piiloon, 
fäilyyn, falaan, näkymättömiin; d. la 
montre à gn, warastaa fello jlulta; 
cela me dérobe tout mon temps, fe 
vitstää, wie minulta; d. une marche 
marfia miholliasten näkemättä. — Se 
d, v. r. (de, à) puilabtaa pois, laͤh⸗ 
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teä fenenkään huomaamatta, mennä nü- 
hymättömiin; pyryä falasfa 1. piilosja. 

Dérocher, v. a. (metfäns.) pakottaa 
Whtemään wuorenhuipulta; puhdistaa 
metalli. 

Dérogation, f. lain, lontrahtin ku⸗ 
moominen, epuutiaminen ]. muuttami 
nen. 

Dérogatoire, adj. tumoowa, epuut- 
taiva, muuttava. 
Déro F. aatelisten etu-oifeut- 

fien menettäminen 1. fabottaminen. 
Déroger, v. n. (à) (äätää 1. määrätä 

femmoista, jota à muuttaa tahi ojalfi fu- 
100 lain: d. à uno loi; foëtea jhin 
oikenkfiin, ahdistaa niitä: d. aux droits 
de qn; fabottaa, menettää, {nopua jot- 
lin: il vaut mieux d. à la noblesse 
qu’ à la vertu; tehdä jlin alentamais- 
ta: d. à son caractère. 

Déroidir, v. a. pehmittää, [$yhiss 
tää. — Se "à, v. r. pehmetä, löyhtyä. 

Dérougir, v. a. poistaa punamwäri. 
— v. m. ja So dA, v. v. waaleta, ka⸗ 
bottaa punanſa. 

Dérouillement, m. vuosteesta pub- 
btstaminen. 

Dérouiller, v. a. puhdistaa ruos- 
teesta; (tuw.) fimistää, fiemwistää. — 
Se d. v. r. puhdistua vuosteesta; fi 
wisty 

Déroulement, m. aufi febittüminen 
L wierittäminen. 

Dérouler, v. a. kehittää, lemittää, ki⸗ 
wertää auki; d. Pötoffe, lehittää kan- 
gas fuftari ipuusta; à . la vie, efitellä 
Éwantüa elämästä 

Déroute, f. yleinen ja järjestämätön 
palo 1. —X lähtö; (kuw.) epäjär- 
Jestyö, hämmennys; rappio, hämwiö; 
mettre en d. faatt aa hämille, ajaa 
päätäjollaa pakoon. 

Dérouter, v. a. eljyttää, hairauttaa; 
(kuw.) faattaa hämille, äkistyttäkä ; teh- 
df jfun hankkeet tyhjäkfi. 

Derrière, . talana, taalje. — 
adv. talanapüin, takana; sens devant 
d., talaperin, talaperoifesti. — Par d., 
adv. ta aa, takapuoleen, taalfi. 

Derrière, m. talapuoli, 
puoli. 

Derviche, Dervis, m. berwisbi, ma: 
hometilainen muntti. 

takainen 
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Derviche, feu der de wiehien tansfi. 
Den, fnpis 

Sta etä) (paikasta ja 
latte): : Pdés-1à, fiitä ait, fiitä ; 
dès-lors, fiitä ajasta faakka, fiitä faat- 
fa, filloin jo; fit. — Dès que, konj. 
tohta tun; 106 a, [yystä että; dès que 
vous le souhaitez, tosta fita toiwotte. 
Désabusement, m. exhetykſen oilaiſe⸗ 

minen, ojennus; ennalkoluulosta {uo- 
puminen. 

Dösabuser, v. a. oifaiéta He 
oikaista, jaattaa erhetykjestä. — 
v. r. tulla oikaistu hetkestä. € A, 
witettaa erhetykestä, tulla paremmin 
tietämään 1. tuntemaan. 

Dösacoord, f. Discord 
Désaccorder, v. a. tehdä epäfoin- 

tuifeffi, wäärin fämellyttää. 
aoooupler, v. a. riiſua 1. pääs- 

tää ikeestä; erottaa parit. 
Désaccontumance, J. (wank.) tie. 

rottaminen. 
Dösacooutumer, v. a. wierottaa to- 

tutusta tamasta. 
6sachalander, v. a. (gn) faattaa 

EPS tés luopumaan jinêta. — 
v. r. farfottan fauppa-ystü- 

widnfé. 
Désaffamé, 6e, adj. nällänjä tyydyt- 

tänyt, rawittu. 
Désaffection, f mastemmielifyys, 

nurjuus, epäjuofio. 
ésaffectionné, 6e, part. ja adj. epä- 

fuofiollinen, nujamietinen. 

Désaffectionner, v. fuownttaa 
rallaudesta, faattaa valtaus baibtu- 
maan. — Se d, v r. (de) fabottaa 
raffaus, kylmetä. 

Désaffleurer, v. a. tehdä faffi mierele 
listä rakennusta erilorketkfi, erilemeiffi. 
Désaffourcher, v. m. (laim.) nostaa 

töji-anlkkuri. 
Dösagenoor, v. a. faattaa epäjärjes- 

Bien. 
ble, adj. wastenmielineu, 

En v harmillinen. 
Désagréablement, adv. wastenmie- 

lifesti f. m. e. 
v. m. olla wastenmieli⸗ 

nen, panna pa at itää pahana. D pa p p pah 
m. mwastenmielifyys, 
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vimi, haitta; ulkonainen rumentama 
]. ingottawa wirheifyy 

Désaigri, je, adj. Vahpamuntenfa ka⸗ 

uster, v. a. faattaa et 
tüviviblle, epäjärjestykjeen. — 
v. r. joutua pilalle, tävviölle, epäjär- 
jestytieen. 

iter, v. a. ehdyttää. 
se Désallier, v. v. mennä fopimat- 

tomaan naimifeen. 
Désaltérer, v. a. jammuttaa jano. 

crer, v. n nostaa anffuri. 
Désaparager, arager. 
Désappareiller, {| Dépareiller. 

pparier, v. a. erottaa lintu-pa- 
risfunta. 

Désappétiser, v. a. poistaa ruola» 
n. 
Désappliquer, v. a. luowuttaa 1. tos 

tunttaa ahleruudesta. — Se à, v. r. 
ruweta laislkottelemaan. 

Désappointement, m. rauennut toi- 
wo, tyhjäkk rauennut toimo, pahoin 
käyminen, huono menestys, epämenes- 
tys, pettymys, erhetys. 

Désappointer, v. a. pyyhkiä pois jo» 
tamiesrullista, panna jotamiesmiralta 
laa pettää jlun toimweet; laattaa pus 

n; aufaista tangastappal e. 
ésapprendre, v. a. unbottaa oppi- 

sante 
Dösapprobatour, trice, PES 
met balweffima ; — «s. pahekjija, bal. 

probation, /. pabelfiminen, 
armeija men 

Désappropriation, f. 
omistus-oikeudesta. 

se Désapproprier, v. r. luopua 
omistus-oikeudesta. 
Désapprouver, v. a. pabelfia, bal 

welfia, pitää pahana. 
Dösarborer, v. a. laskea ]. metää 

laiwaulippu alas; latfaiôta matto. 
RNer, v. a. työntää fatulas- 

nj no.) KUistyttää 1. woittaa kilpai. 
tjanja 

ta pit (tn) m. afeiben ri Wumi- 
nen; fotawäen laskeminen —e 
ta 1. hajalle; laiman riifuminen. 

votent ker 

luopumus 

v. a. fulnttaa hopeis 
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Dösarmer, v. a. ritfna afeet; viis- 
tää afeet, pakottaa afeista luopumaan ; 
riijna laiwa; lepyttää, liemittää wida. 
— v. n luopua afeista, laskea alas 
afeet; tnt fotajoufot Bajalle; luo⸗ 
pua tibollifunffista; panna laiwa tal- 
wimajaan. — 
yltänjä. , , 

ATTARGOT, v. a. (an aattaa 
epäjärjestykjeen. LA 

Désarrimer, v. a. fomittaa laiman 
lasti toijeen laatunn. 

Désarroi i, m. epäjärjestys, hämmen- 
1198. 

Dösassaisonner, v. a. potetaa Göys» 
n mat jetlin; toifilla höysteiklä 

8 
Décascembler v. a. hajottaa. 
Dösassiöger, v. a. lopettaa piiritys. 
Dösassocier, v. a. erottaa yhtiöstä. 

— Se d. 7. r. luopua yhtiöstä, jen. 
rasta. 

Désassortir, v. a. hajottaa, mitä yhe 
teen kunluu; sekottaa mullin mallin. 

Désassurer, v. a. erottaa wakun⸗ 
tuffesta (huoneita j. * > faattaa epü- 
tietoon 1. fabbelle pää 

Désastre, m. tavua, onnetto- 
muuben tohtaus, mwaurio, turmio. 
Disastrousemeni, adv. turmiollis 
jes 

Désastreux, onse, adj. turmiollis 
nen, onneton. 

Désattrister, v. a. haihduttaa fnru. 
Dösanutoriser, v. a. viiltää jfulta 

walta 1. waltuns. 
Désavantage, m. tappio, wahinko, 

haitta. 
Désavantager, v. a. riistää jlulta 

hänen etunfa; loukata jkun etu. 
Désavantageusement, adv. eduttos 

masti j. m. €. 
Désavantageux, ouse, adj. epä-edn!- 

linen, eduton, haittaa, fopimaton. 
Désaveu, m. fieltäminen; peruutta- 

minen. 
Désaveugler, ». 

[mti 

Se A, v. 7. tiifua afeet 

a. aufaista jlun 
antaa jlulle tietää, ilmaista 

 aaavouer, v. a. lieltää, emätä; of» 
la tununstamatta ; peruuttaa mäittää 
malheetfi ; pahetita, [jätä, jääsvätä. 



Desc 

Desceller, 2. a. trrottan fitistä 1. 
téloffesta; poistaa finetti kirjeestä. 

Descendance, f. jyntyperä; jälkeen- 
tulemaifet, perillifet. 

Descendant, nte, adj. laskeuma, alen- 
tuma, alenema. 

Desoendant, nte, s. rintaperillinen, 
jälkeläinen, jälkeinen. 

Descendre, v. n. (de, jotkin, à, jälin) 
astua alaspäin, alas; astua ulos; ties 
riä; astua maalle; laskemtua, laskea, , 
mwaipua; wiettää alaspäin, wiertää; riip- 
pua alas, ulottua alas; astua maalle 
otajoukolla; karata fotajoukolla maa- 
an; olla fyntyperää, olla fyntyifin; 
— alentua, alentaa itfenfkä; CES 

purjehtia 1. jontaa myôtäwirtaan; (laf. 
toimittaa fatjelmus; d. en soi-même, 
tutlia itfenfä:; d. dans le particulier, 
ryhtyä fimufeikkoihin, erijerkkoihin. — 
o. a. d. l'escalier, la montagne, la 
rivière, astua ala8 portaita myöten, 
muoresta, foutaa myötäwirtaan ; ottaa, 
Kästää alas; d. du vin à la cave, 
antaa miini fellariin; d. un homme 
de cheval, auttaa miestä hewoſen fe- 
lästä: alentaa, tehdä alemmalfi; ſäwel⸗ 
tää alemmaffi; laskea jotajoukklo maalle; 
d. la garde, päästää wabbinpibosta. 

Descension, f. faëleuminen (tähden). 
Descente, f. alas-astuminen, lasteu- 

minen; putoominen; faltemuus, wier⸗ 
tämyys; — alas-ottaminen; mihollijen 
päällekarkaus; fotajonkoun maalle astu- 
minen; laillinen latfelmus; (Iäät.) tohju; 
västäotourun laskutorwi ; mahdin-pääs- 

Desoripteur, m. felittäjä, furvaaja. 
Descriptif, ive, adj. felittämä. 
Desoription, f. felitys, tuwaus. 
Dösöohouer, v. a. faattaa laima 

fuobolta irroillenfja 1. uimaan. 

Désemballage, m. mytystä purlaa- 
minen. 

Dösemballer, v. a. purata mytystä. 
Désembarquement, m. lastin pur- 

faaminen ennen määräpaillaan faapu- 
mista. 

Désembarquer, v. a. purata lasti 
ennen lähtöä, 1. määräpaikkaan faapu- 
mista. 

Dösembarrasser, 1. Débarrasser. 
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Désembourbher,. 0. a. nostaa mubeg- 
ta, ftitasta. N ita N 

parement, m. n pailan 
jättäminen 1. heittäminen toijen wal- 
taan; potslähtö. 

Désemparer, v. a. ja n. jättää, heittää 
jän paikka toifen haltuun, [noria tie» 
Genfä; ampua laima puolettomuuteen, 
afeettomatfi, ballittomafft; sans d., pai- 
tasta Tiifabtamatta. 
Dösempenn6, 6e, adj. fulaton [nuo- 

esta]. 
Désemposer, v. a. pestä tärkki fan 

laasta. 
Désemplir, v. a. ofalfi tyhjentää: 

faataa pote jonkuu merran. — v. m. ja 
Se d., v. r. tyhjentyä. 

Désemprisonner, v. a. päästää wan- 
feubesta wapaakſi. 
Désenamourer, v. a. (wanb.) ſaat⸗ 

taa vaffaus Haihtumaan. 
t Dösenohainer, v. a. päästää Fablete- 
a irki. 
Désenchantoment, m. fumoutfesta 

päästäminen. 
, Désenchanter, v. a. päästää (umont- 
esta. 
Désenclouer, v. a. wetäü ulos fen- 

gän naulat berwofelta; purata naulos 
tus tykistä. 

Dösencombrer, v. a. poistaa 1. fiitmo- 
ta pois romut. 

Desendormi, ie, adj. horrolfisja ole- 
wa, puolelfi herännyt. , 

Dösenfiler, v. a. ottaa pujotuljesta, 
rihmasta pois. 

Dösenfler, v. a. faada paijuma [ag 
feumaan 1. mähenemään; d. un bal- 
lon, tyhjentää ilmapallo. — v. m. fa 
Se à, v. r. laskeutua [ajettuneesta], 
läydä wähemmän pulleakji. 

Désenflure, 7. ajolfen, pullistukjen 
mäheneminen. 

ager, v. a. päästää 1. wa- 
pauttaa ſitoumułſesta. 
, Dösonger, v. a. [yöpäläifietä puhdis- 
aa. 
Dösengourdir, {. Dégourdir. 
Désengrener, v. a. päästää ham⸗ 

masratas hampaista. — v. m. ja Se 
d. falata käymästä [Hammasrattaista). 
Désenivrer (en = an), v. a. juopum 



Dése 

festa fekittää. — v. n. ſelwitu juo- 
pumukjesta. - ; 

Désenlacement, m. panlasta pis 
täminen ; auki fepiminen. 

Déseniacer, v. a. päästää paulasta, 
tierrotſesta, fepiä anti. 

Désenlaidir, v. a. poistaa rumnus. 
Dösennayer (en — ang), v. a. bu- 

mittaa. — Sed., v. r. humitella, hans- 
fntella, iloilla. 

Désenrayer, v. a. päästää pyörä 
pitimestä. 

Dösenrhumer, v. a. parantaa nuha. 
— So d. v. 7. päästä nuhasta. 

Désenrôlement, m. fotamies-luette- 
loista poispynhkiminen. 

Dösenröler, v. a pyyhkiä pois fotas 
mies-Iuetteloista; erottaa fotamiehen- 
wirasta. — So d., v. r. ottaa wirka⸗ 
ero. 

Désenrouer, v. a. parantaa Päheää, 
fortunutta ääntä. — Se d., v. r. pa- 
rentua läheästä Känestä. 

Désenseigner, v. a. faattaa unbot- 
tamaan opittua. 

Dèsensevelir, v. a. ottaa runmie 
Rärinliinoista. 

Désensorceler, v. a. päästää {ns 
moufjesta, noidutukfesta; (fniv.) pääs- 
tää kiihkeästä valkaudesta. 

nsorcellement, m. fumoutiesta 
päästäminen. 

Dösentöter, v. a. (gn de go.) Iuo- 
wattaa mielipiteestä. 
_Désentortiller, v. a. tehittää ]. fe 

piä auki; päästää punokjesta. 
traver, v. a. päästää lieasta, 

fammitfasta ; (Éuro.) fuorittaa pulasta, 
haitoista. 
Désenvenimer, v. «. myrkyttömätfi 

tehdä. 
Désenverguer, v. a. (laiw.) riistää 

purjeet raafatangoista. 
i r, v. a. poistaa Taiwan 

afu ja miehistö. 
—* erämaa, torpi. , 

, adj. autio, afumaton, 
jylää ; — 

rter, v. a. jättää, heittää. — 
v. m. paeta, karata; luopua. 

Dö6eerteur, m. tarfulainen; wiholli⸗ 
puolelle Parkaaja; fuopio, uskolli- 

ben heitturi. 
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D 
| tehdä. 

Désh 

Désertion, /. larkaaminen, paleue- 
minen ; luopuminen ; autiotila; d. d’ap- 
pel, (lafit.) metosajan laiminlyömi- 
en nen. 
à la Désespérade, adv. burjasti, 

epatoiwoiſesti. 
Désespérant, nte, adj. epätoitvoon 

jaattama, Pomin furkea, ylen turmiol- 
nen. 
Désespéré, 66, adj. epätoimoinen, 

toimoton; auttamaton; hurja; en d., 
hurjan tamalla. | 

Désespérément, adr. tolwottomasti ; 
hurjasti. 

Désespérer, v. n. olla epätoimosja 
1. toimoa uskaltamatta. — v. a. faat- 
taa epätoimoon, lohduttomattomatji. — 
Se d., v.r. olla epätoimosfa 1. lohdut- 
tamaton. 

Dösespoir, m. epätoimo, toimotto» 
muus, lohduttamattomuus, bailea fu- 
ru; faire gc. en d. de cause, tehdä 
epätoimosja, ryhtyä mahdottomiin lei 
noihin; PIliade est le d. des poëtes, 
Iliadi faattaa runoilijat epätoimwoon, 
[ohduttomunteen (tun eimät moi yhtä 
werratonta teosta luoda); c'est là mon 
d., fiinä on ſyy minun baifeaan fu. 
vuuan, fe faa minun epätoiwoon. 

Désestimer, v. a. luomuttaa ibmis 
ten kunnioitus jfulta, faattaa ylenkat- 
feefen. 

Dösevrer, v. a. (wanb.) lakata, luo⸗ 
pua ta 

Déshabillé, m. yöpula, aamuputku; 
jolapäimäinen pulu. 

Déshabiller, v. a. riifua (jfu). — v. 
n. viijua itfenjä. — Se A, v. r. riifua 
wirkapuku. 

Déshabité, 6e, adj. aſumaton. 
Déghabituer, v. a. (gn de ge.) wie- 

rottaa, totuttaa pois (mankoista ta» 
moista). — Se d., v. r. wieraautua, 
tottua pois jotkin. 

Désharnacher, t. Déharnacher. 
, Döshörenoe, F. (lafit.) fruuunnpe- 

rintö. 
éshériter, v. a. perinnöttömälfi 

Désheurer, v. a. häiritä jin työhet- 
tinä 1. fopimattomalla ajalla. — Be d., 
v r. hämmentyä oikeasta työ-ajastan- 
a. 



Désh 

Déshonnôte, adj. fiimwoton, tunnoton, 
häpeällinen. 

onnötement, adv. fiiwottomasti, 
funnottomasti. 

Déshonnôteté, f. ftimottomuus, fun: 
nottomunus. 

Déshonneur, m. epälunnia, häpeä 
Déshonorable, adj. epätunnia inen, 

pese inen. 

poistaa ihmi⸗ 
. fyyden tunne. — Se ä, v. r. tulla jul⸗ 

malt,  petomaifetti. 
gnatif, ive, adj. efineen omi- 

alfa merkitjemä 1. oſottawa. 
tion, /. ominatfuuben mets 

fitfeminen; määrääminen, nimittämi- 
nen jkskin. 

Designer, v. a. merlitä, ojottaa, tar- 
fottaa; määrätä, nimittää jlekin. 

Dösinoorporor, v. a. erottaa yhdis⸗ 

Dösinenoe, /. janon vääte 
Dés OT, v. a. ( ge.) faat- 

taa —— misentviitta | 
luopumaan. 

Désinfecter, v. a. puhdistaa tarttu- 
maifista aineista. 

Désinfootion, /. puhdistus tarttu- 
waifista aineista. 

Désintéressé, 66, adj. omaa etua 
vyytämättn, tajapuolinen. 

téressement, m. oman woiton 
pyytämättömyys, tajapuolifuus. 

Désintéressément, adv. woittoa pyy- 
tämättä, tajapuolifesti. 

ésintéresser, v. a. (gn de ge) 
tormata mahinko; fopia jlun kaneja 
formautfesta; lunastaa jfun ojuus 
afioimis-toimesja. — Se d., v. r. Gers 
jetä huolimasta jotkin. 

, m. balu, balajaminen, mies 
lentelo, toimo, ikämöiminen; au d, 
(lait) mutaan, johdosta. 
Désirable, adj. haluttama, toiwot⸗ 

Désirer, v. a. haluta, halata (-jan), 
toimoa, pyytää, ikämöitä. 

Dösireux, ouse, adj. (de) himoama, 
pyytämä. 

6sistement, m. luopuminen. 
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8e Dénister, v. r. (de) [u 
Desmogra Desmologi ai tie» 

be —e ele thmijen K iän. 
böir, v. n. olla tottelematon, 

tottelematta. 
Désobéissance, f. tottelemattomuus, 

kowakorwaiſuus. 
Désobéissant, nte, adj. tottelematon, 

towalorwainen. 
Dösobligeamment, adv. epütobtes 

fiaasti, fobtelemattomasti. 
Désobligeance, . f. epülobteliaifuus, 

Netta äädyttömi 198. 
ésobligeant, nte, adj. epälohtelias, 

[ääd 
Désobligeante, f. Cahden-istuttamat 

ahtaat waunut. 
Dösobliger, v. epätohteliaasti, 

räädyttömästi tohdella, loukata il, pa- 
hottaa mieli. 
cé Dösobstruotir, m. watfaa perlaama 

e. 
Dösobstruer, v. 

]. esteet; perata watja. 
Dösooonpation, f. joutilaifuus, työt 

a. poistaa falwat 

tümuy 
| Désoccupé, 68, adj. joutilas, työs 

PB ésoceuper v. a. faattaa joutilaaffi, 
työttömälji. 

Dösoenvrö, 6e, adj. joutilas, tyh- 
jäntoimittawa. 

Dösoeuvrement, m. joutilaijuus. 
Dösolänt, nte, adj. furettawa, ſur⸗ 

tea; ikämä lihmifestäi. 
Désolatonr, m. häwittäj. 
Désolatif, ive, adj. ſurettawa, on 

neton. 
Dösolation, hämitys, tuho, rai⸗ 

moaminen ; {ob uttomuns, ſuru. 
D ler, v. a. hämittää, raitwota, 

tehdä tuhoa; furettaa, farivastuttaa 
mieli; tehdä lobbuttomaffi; waimwata. 
Se d. v. r. (de ge.) olla (ohduttama- 
ton. 

Désopilatif, ive, adj. watſaa fulat- 
tava. 

Désopilation, f. watfan perkaami⸗ 
nen. 

Désopiler, v. a. päästää ummeb- 
buffesta; d. la rate, faattaa naura- 
maan, buwittea. 

Dösordonn6, 6e, adj. järjestämätön, 
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putin, tawaton, biflitfemätün, irôtas, 
urja. 
Désordonnément, adv. järjestämät. 

tömästi j. m. €. 
Dösordonner, v. a. faattaa epäjär- 

jestykjeen; peruuttaa käsky. 
Désordre, m. epäjärjestys, [äädyttö- 

11998, tamattomuus; mälimalta ; Häme 
mennys, hämi; iretaifuus. | 

Désorganisatour, trice, adj. ja s. 
epäjärjestystä tuottama, järjestystä fu- 
monia; äiritfemä; järjestykjen häi- 
vitfijä. 

ésorganisation, f. elin-ralennulfen 
1. elimelltjen yhdistykjen hämwitys; hä- 
mwitystila. 

iser, v. a. hävittää 1. tur- 
mella elimistö 1. organillinen rakennus. 

Désorienter, v. a. eljyttää ilma- 
fuuntien juhteen; (kuw.) ekjyttää, häm- 
mentää. 

Désormais, adv. mwast'edes, masta, 
masta-lähin. 

Désorner, v. a. poistaa koristukjet; 
tTumentaa. 

Désossement, mm. vuotiminen, ruo- 
tojen fuoriminen; luiden poisottamis 
nen lihasta. 

Dösossor, v. a. ruotia; ottaa luut 
pois lihasta. 

Désoufrer, ?. Dessoufrer. 
Désouci, m. furuttomuus. 
Désourdir, v. a. tebittäü lankaan 

loimi; (tuw.) felmittää, [aada felmille. 
Désourler, v. a. ratkoa lasfos. 
Dösoxydation, Dösoxygönation, f. 

(feu) hapettomalfi teleminen. 
Désoxyder, Dösoxygöner, v. a. 

toma 
Despectu 

. (wanb.) tiblaus. 
Despotat, m. Vospodarimmirt (Sere 

wiasſa, Ballaliasfa 
_ Despote, n. vifinwaltias, ylenmal- 

tias, bespoti; hospodari. 
ique, adj. ylfinmaltaijesti, 

despotillifesti. 
Despotiquement, adv. ylfinmaltai- 

festi j. 1. € 
espotiser, v. a. ja n. yljinmallita, 

ſortaa; läyttäidä omamaltaijesti. 

Dess 

Despotisme, m. ylfimmalta, rajaton 
malta. 
Despumation, /. (fem.) waabbon 

fuoriminen 1. ottaminen. 
Despumer, v. a. fuoria waabto. 
Desquamation, f. felfien, hilamojen 

tehkeäminen ihosta. 
isi (de) päästää se Dessaisir, v. a. 

täfistänfä, päästää tyköänfä; luopua. 
Dessaisissement, m. luopuminen, 

talaifinsantaminen. 
Dessaisonner, v. a. wiliellä (pelto) 

fopimattomalla ajalla, muuttaa wilje⸗ 
lyssaika; faattaa kulkimaan tawatto- 
malla muoden-ajalla. 

Déssalé, 66, adj. tueiterü, julki. — 
m. weitilla. 

Dessaler, v. a. poistaa fuolamalit; 
liottaa medesfä. 

Dessangler, v. a. päästää watſa⸗ 
myö. 
Dessaouler. f. Dessouler. 
Dessöchant, nte, adj. kuiwaawa. 
Desséchement, m. fuiwaaminen; 

luimuus, fuimettuminen. 
, m. tarkotus, aikomus, mie- 

fi, yritys; luoma, luonnos; il est ve- 
nu dans le d., hän tuli aikomulſesſa. 
— À d, adv. tahallanja, ehdollanja; à 
d. de, ailomukjesja; de d. formé, täy- 
dellä aikomukjella, tahdolla. 

Desseller, v. a. ritfua fatula. 
Desserre, f. (rr = 1), hoͤllitta⸗ 

minen; être dur à la d., olla hidas 
futfaron naubojen Höllittämijeen. 

Desserrer, v. a. höllittää, irrottaa; 
d. un soufflet, fimaltaa Pormapuusti ; 
ne pas d. les dents, olla fuutanja ans 
faifematta. 

Dosserroir, m. afe, millä erotetaan 
1. amarammatfi tehdään. 

Dessert, m. besferti, jällikisruoka, 
päättäjäisruola, maleifet. 

Desserte, f. pöydästä fannettawat 
ruo'an tähteet; papinfijaijena jumalan. | 
palwelutfen toimittaminen. 

Dessic oatif, ive, adj. (lüüf.) kui⸗ 
maama. | 

Dessiocation, /. (läät.) kuiwaami- 
nen. 

Dessiller, v. a. erottaa filmänkan- 
net toifistanja; d. les yeux, aukaista 
filmät, 
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Dossin, =. piirros, pitrustus, fu- 
waus, kuvaama; fuwantotaito ; kaawa⸗ 
kuwaus (neulomuffille j. m), fuonnos, 
luoma, fuunnitus, fnunnitelma. 
. Dessinateur, m. tumwaaja, piirusta- 
ja. 

Dessiner, v. a. kuwata, piirustaa, 
lnoda, fuunnittaa, faattaa muotowii- 
wat tarkoin näkymään. — 8e d., v. r. 
ofottaa ulfomuotonfa, hämärtää, astua 
filmiin. 

Dessoler, v. a. tumertaa bewofen 
fawio; muuttaa miljelystapa. 

Dessouder, v. a. irrottaa juotoffes- 
ta, fulattaa juote. 

Desso 0, m. tulilimen haihdut⸗ 
taminen kiwihiilistä. 

Dessoufrer, v. a. haihduttaa tuli- 
tiwi ritihiilietä. 

Dessouler, v. a. felmwittää juopu- 
desta — v. m. felmetä juopumut. 

a. 

Dessous, adv. ja prep. alla, alapuo- 
lella; de d., alta; par d., altapäin, 
alle, alta; au d. de, alla, alapuolella, 
alempana, halmempana; en d., alapuo⸗ 
lella, alapuolelta; ci-d., täsjä alempa- 
na; là d., tuolla alempana; regarder 
en d., fatfoa tulmainfa alta. 

Dessous, m. alapuoli, alus, alusta; 
talawoitto; avoir le d. en gc., olla 
talawottolla jokin. 

Dessus, adv. ja prep. päällä, bli- 
puolella; par d., ylipuofelta, ylipuolen, 
ylipnolitje, ylitfe; par d. cela, lifüffi, 
väälijeti, wielä; par d. tout, ennen 
ailkia; au d., ylipuolella, vlitfe, kor: 
teammalla, päälle, päälläpäin; en d., 
ylöspäin; 1ä-d., fenpäälle, pääklijekji; 
ci-d., täällä ylempänä; sens d. des- 
sous, nurin niskloin, mullin mallin. 
= Dessus, m. ylipuoli, tanfi; püälletir- 
jotus (firieen); ylipää; yli-iestuin; avoir 
e d., 18tua ylipääsjä ; woittopuoli, ete» 
w4ys; avoir le d. sur gn, olla woi- 
tonpuolella; bislanti, foprani; fopra- 
ninlaulaja. 

Destin, m. fobtalo, jallimus. 
Destination, 
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rätä, tarkottaa, aikoa ffefin. — Se à, 
v. r. (à) päättää rumetakfenja jhkin. 

Destituable, adj. fe, jota moidaan 
wiralta panna. 

estituer, v. a. panna miralta pots ; 
erottaa mirasta. 

Destitution, f. wiralta paneminen. 
Destrier, m. (wanb.) jotaratju. 
Destructeur, trice, s. hämittäjä, 

turmelija. — adj. hämittämä, turme- 
lewa. . 

Destructibilité, f. hämiämäijyyt, bis 
wittämäijyys. 

Destruotible, adj. hämittywä, jota 
woi hämittää. 

Destructif, ive, adj. hämittämä, tur- 
miollinen. 
pestraction, f. Gämitys; (fure.) pes 

rifato. 
Désudation, f. erinomainen Bifotie- 

minen. 
Désuétude, f. käytännöstä, tamoista 

poistuminen; tomber en d., joutua 
äytännöstä pois, tulla tawattomaffi. 

ésunion, f. eripuraifuus, riita. 
Dösunir, v. a. erottaa palafille, fär- 

fed, fynnyttää eripuraifuutta ]. riitaa 
wälille. — Se d,, v. r. mennä hajalle, 
alafille; irtaantua; joutua eripurais 
uuteen. 
Désusité, 60, adj. wanbentunnt, ta- 

wattomakfi joutunut. 
Détachement, m. mielenrauha, -lepo; 

(fotam.) partiofunta, erikfeen muista 
toimia fotajoulkio. 

her, r. a. erottaa, irrottaa, 
päästellä; (de) erottaa; lähettää par- 
tioretkelle (fotajouftio. — So d., 2. r. 
(de) temmata itjenjä irki, irrottaa it= 
fenfä; irtaantua, päästä irki, auki; er- 
laantua pää-armetjasta. - 

Détacheur, ?. Dégraisseur. 
Détail, m. mähitsjä myynti; mähäis- 

fauppa; ojaperäinen luettelo; perinpob- 
jainen 1. ojaperäinen efitys; erityis-ofat, 
baara-ofat, erityishaarat. — d. 
adv. perinpohjaijesti, ofaperäifesti, pte- 
nin erityishaaroin, mähin määrin, wä- 

f. määrä, kutſumus, | hin erin; avoir le d. de, hoitaa afian 
wirka, tehtämä; tarkotus, aiwotus; | erityishaarat. 
määräpaikka, tarkotusperä. 

ée, f. lohtalo, fallimue. 
Destiner, v. a. (à, pour go.) mää» 

Détaillant, adj. ja s m. mähäis- 
kauppias, ribfamalauphias. 

or, v. a. palotella, panna pa- 
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Me, jafaifla —— myydä wäHin 
fi kertoa tellä evityishaaroja 
m myöden n oetell erityi aavat. 
M our, De , m. 1mähtis- 

pia). 
Détalage, m. fijätmpaneminen, kor⸗ 

juun paneminen. 
étaler, v. a. panna fijään, tor- 

junn, fofoon. — v. n. pötkiä matkoi⸗ 
binfa. 

Détalinguer, v. n. (merimw.) pääs- 
tää ankkuri toumistanfa. 
mit v. a. purata etulatinki ty» 

Déteindre, v. a. poistaa märi. 
Dételer, r. a. riijna mwaljaista. 
Dötendre, v. a. löyhittää, höälittää ; 

päästää; purate (telta); ottaa alas ta- 
tit, — 8e d,v.r (öyhtyä, Göltyä, 
ty 
Dötenir, ». a. fieltää toifelta Hänen 

omana, pitää toijen omaa; pitää wan⸗ 

, Détente, f. pyöfyn liipaifin; liipai⸗ 
eminen 
Détenter, v. a. päästää kinfaukjesta. 
Détenteur, trice, s. määryydellä pi- 

täjä, joka määrnydellä hallitfee 1. pi⸗ 
tää jfun falua. 

Détention, /. pidättäminen, pidätys ; 
wankens, arresti; maison de d., wan⸗ 
fibuone. 

Détenu, ne, s. wangittu, wanfi. 
Détergent, nte, ad. k. Détersif. 
Déterge er, v. a. pu bistaa (haawa). 
Dé » f na 

uonontaa 
te 

ive, adj. määräämä, päättämä. 
Determination, n määrääminen ; 

päätös. 
Déterminé, 6e, part. ja adj. mää- 
— — —88 ustalias, roh⸗ 

oue hurja pelaaja. 
tornia m. —58 — ustalitto; 

etit d., wallaton fafara. 
terminém ent, adv. neroffaasti, 

Warmaan; nimenomaan; rohkeasti, us- 
taliaasti. 
Déterminer a. (go.) määrätä, 

fäätää ; päättää; (gm) jaattaa päättä- 
mään, myöntymään; rattaista; d. le in 
succès d’une affaire, ratkaista afian 
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menestymistä; d. un cheval, palottaa 
hewon en eteenpäin. — 806d,>. a. (à) 
päättää ryötyäkäenjä jbtin. 

Déterrer, v. a. kaiwaa maasta ylös; 
(tuw.) &, hankkia tietoa, päästä 
aftan perille, jaata onfeenfa; avoir la 
mine d’un déterré, olla Palman-nä- 

inen. 
Döterrour, m. maasta faiwaja ; aar⸗ 

teiden, muinaistahujen faiwaja. 
Détersif, ive, adj. (1ääl.) haawoia 

pu pistaimva. — m. puhdistama lääte. 
étestable, adj. inbottawa, ilettämä. 

Détestablement, adv. inhottamwasti. 
Détestation, f. inho, iletys, kammo. 
Dötoster, v. a. kammoa, fammot{ua; 

inhottaa (minua). 
6tignonner, v. a. 1. Döcoiffer. 

Détirer, v. a. metää nlos, wenyt- 
* L — 

er, v. a. hajottaa kekäleet uu- 
niefa. 

Détisser, v. a. lebittüä anki kangas. 
Détonation, f. faufeeminen, pautab- 

taminen. 
Détoner, v. n. laweta, paufabtaa. 
Détonner, v. n. laulaa määrin; bai- 

rahtua muotista; (lumw.) olla epäjoin- 
tua. 

Détordre, v. a. päästää unoljesta; 
määntää (maatteita pestestä). — 
d., v. r. (le bras, le pied) nyrjähyte 
tää 1. ninlahuttaa füfi, jalka. 

Détorquer, v. a. määntää; määris- 

Détors, se, adj. punokjesta liestettt, 
| taatjepäin wäännetty 

Détorse, /. nyy 6, ninkahdus; 
se donner une d., niufabuttaa jku jäs 

“Détortiller, v. a. päästää 1. fuorit. 
taa jlin fefotettua, felifaantunutta. 
rai r, v. a. purata ta Jonah. 

ninti ; 0) se d. les oreilles, tar. 
toin o a; fitfoa ohdalkeita. 

Détour, m. mutta, poli, kaarto, fur: 
jätie; (kuw.) mutka, weruke. 

Détourné, 6e, adj. (yrjäinen, eril- 
länjä 1. etäällä (eva (furo.) (yrjältä, 
etäältä tarkottaiva, tantaa € tty ; lou- 
ange d-e, bieno, falainen fittelemi 

“Détourner, v. a. füüntéä pois, job. 

+ = = 
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battsa pois; (tuw.) mierottaa, estää, 
pidättää, häätää; (kum) määristää, 
määristellä; pistää falaau, falata; wai- 
uuta (otusta). — v. m. kääntyä pois; 
poiketa; lähteä [yrjätietä, mutkatietä. 

Détracter, v. a. ja v. n. (de gn) 
parjata, fättiä, holmia. 

Dötractour, m. parjaaja, holwasti. 
Dötraetion, /. parjaus, Golmaistus. 
Détranger, v. a. tarkottaa (myyriä 

L muita wahingollifia itiloita). 
Dötraper, v. a. päästää 1. mapant- 

taa anjasta. 
Dötraguer, v. a. ajaa pilalle qe 

tvonen); tärmellä, füymästä faattaa (Lo- 
ne); hämmentää, ſelkata; turmella, pi- 
lata; raiskata, mietellä. — Sed, v.r. 
tulla hämwiölle, pilalle. 

. Détrempe, f. wefimaali; wefimaa- 
[illa maalaaminen; (futw.) mariage 
en d., fala-awio. 

Détremper, v. a. jelottaa yhteen; 
jekottaa medellä, weteen; kastaa mwäri- 
aineita; poistaa karkaistus (teräkjestä), 
pehmittää terästä. 
_Détresse, f. tusta, Hätä, ahdistus; 

signal de d., hädänmerlti. 
étresser, v. a. päästää palmikosta 

1. palmitlto. 
étrier, {. Destrier. 

Détriment, m. wahinko, wastus, bait- 
ta, wamma. — pl. jäännölkjet, tähteet. 

Dötroit, m. falmi; muorenfola; (wanb.) 
tuomiolunta. 
Dötrompement, m. Garhaluulosta, 

erhetykjestä faattaminen. 
tromper, v. a. Garhaluulosta, er- 

hetykfestä faattaa, neumoa. — Se d, 
v. r. huomata erhetykjenjä. 

Détroncation, /. pään irrottaminen 
rungosta. 

moment, m. malta-istuimelta 
lyökjeminen. 

trôner, v. a. tarkottaa 1. [yöstä 
malta-istuimelta. 
. Détrônisation, /. tarkotus walta- 
istuimelta. 

Détrousser, v. a. laskea 1. päästää 
alas fonnustetut helmat; ryöstää, ryö- 
mätä. — Se d, v. r. lastea alas fon- 
nuétetut belmanfa. 

trousseur, m. (wanb.) maantien⸗ 
row, styömwäri. 
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Détruire, v. a. pura ; 
turmella, pilata, DE majat mitäts 
tömäkfi. — So À, v. r. hukata 1. jurs 
mata itjenjä; faattaa toinen toistanfa 
hukkaan, hämittää toinen toistanfa; 
riutua; toinen toietanja lumota. 

Dette,.f. mella; d. active, faatawat ; 
d. passive, maffettawat; d-s criardes, 
pienet iwelat. 

Détumescence, f. {. Désenflure. 
Deuil, m. furn; murhe, faipaus; 

e Er muvbe-aila; murhemäli, 
murhejaatto; faire son d. d’une cho- 
se, pitää afia menetettynä, hukkaan 
menneenä; être en d. de gn, täydä 
murhepumwusja jlun twuoffi; pren 
le d. pour gn. puleutua murbepu- 
luun; quitter le d. luopua murhe 
pumusta. 
Dentöronome,m.Mofekjen miideskirja. 
Deux. adj. talfi. — m. faffonen; 

tous d., tous les d., molemmat; d 
a d., faffittain, faffitelleu, parittain; 
en deux, fabtia; de d. jours l’un, 
joka toifin päimin; de d. fois l’une, 
joka toifin kerroin; donner, piquer 
des d., tannustaa molemmilla fan- 
uulfilla, (kuw.) rientää; page d., toi» 
nen ſiwu; article, tome d., toinen 
pylälä, oja; Henri d., Henrik toinen; 
e d. du mois, toinen päimä luusfa; 
être entre d., olla lahdella päällä. 

Deuxième, adj. toinen; loger au d., 
afua toifesja huonelervasja. — ème- 
ment, ado. totjetfi. | 

Dévaler, v. a. ja v. m. lantaa, wie» 
dä alas; astua alaspäin, alas. 

Dovancer, v. a. läydä edellä; ennät- 
tää, ehtiä, keretä ennen, ennähtää; e6« 
tää ennähtämällä; päästä, ehdättää, 
joutua jlun ſiwutſe, edelle; (kuw.) woits 
taa, olla etemäntpi. | 

Devanoier, ière, s. edellinen, ebel- 
täjä; — d-s, pl. efi-ijät. 

ant, prop. ja adv. eteen, edellä, 
edesjä; ulkopuolella; au d. do, ado. 
fobtaan, wastaan; aller au d. de, 
mennä jluta mastaan; (myös) estää. 
De d, prep. edestä. Par à. . 
edesjä, lenä. olleoja: edestäpäin.” CA- 
devant, ado. ylempänä, titi ennen 
(firiasfa); ennen, muinoin, entinen; 
ci-devant ministre, entinen ministeri, 
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Devant, m. ctupuoli, etufimu; en- 
an je ehdätys, etemyys ; prendre le 
d., joutua edelle, ennen; (kum.) faaba 
etumwoitto, olla etewämpi; gagner le 
d, päästä edelle, etupuolelle. 

Devantier, m. efiltina, eſiwaate. 
Devantiöre, f. naifen ratjastuepulu. 
Devanture, f. etupuoli. 
Dövastateur, trioe, adj. ja s. bü- 

wittäwä; hämittäjä. 
Dévastation, f. bämitys. 

- Dévaster, v. a. hävittää, autioittaa. | el 
Développable, adj. jota moidaan 37 ppa )- J 
i 

. Développée, f. emoluti, matematil- 
linen toufkumiima. 

Développer, v. a. fehittäk 1. lewit- 
tää anti, kertää auki; (tuw.) felitellä, 
felmwittää, panna felwille; ilmottaa. 

Devenir, v. n. tulla jtstkin; d. grand, 
maigre, riche, faswaa, tarttua, tulla 
ifolfi, laihtua, rikastua; que voulez 
vous d., milfilä te aimotte; que de- 
viendra-t-il, mitä hänestä tullee; qui 
est il devenu, mihinkä hän on jou 
tunut; que sont devenus vos ser- 
ments, miöjä omat nyt teidän wa⸗ 
faune; gue devins-je & cette vue, 
milä minuun tulikaan tätä nähdesfäni. 

Dévergondage, m. jullea irstaijuus. 
Dévergondé, 6e, adj. ja s. julfea, 

Häwytön, irstas. 
je Dévergonder, v. v. heittää kaikki 

éverrouiller, v. a. päästää ſal⸗ 
vasta L. telfimestä. ukel tin 

Devers, prep. luona, likellä, tylönä, 
maiheella. De d, prep. lifeltä, wai⸗ 
heelta. Par d., prep. tylönä. 

Dévers, rse, adj. fani, mino, lar» 
jae. — 4. wäärä puu; polmi, mutka. 

ersé, 60, adj. määrä, larfas. 
Déverser, v. n. ja a. olla kallellan- 

fa, kallistua; feifoa, riippua kallelanja, 
winosfa; panna kallellenſa, minoon, 
dofliétaa; (futv.) wuodattaa, läjätä: 
d. l’infamie, Vopprobre sur qn. 

Döversoir, m. liilameden mwiemäri 
1. juoma. 

ôtir, v. a. viijua maatteet. — 
80 A, v. r. riijna waatteenja; puleu- 
tua ohuempiin mwaatteifin; (de) luo⸗ 
pue jetkin. 
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Dövötissoment, «. [nopuminen (os 
maifuudesta). 

Déviation, /. vadastanfa poilkeemi- 
nen; (fuw.) eljyminen; sans d., poit- 

My n dago Dévid t, mm. kelalta vi , Dövidement, m. felalta, 
wmyötimeltä feriminen. 

évider, v. a. lerit myötimeltä, 
telafta. 

Dövidour, ouse, s. tierijä, kelaaja. 
Dévidoir, m. wtbtimet, myhdinpau, 
a 
Dévier, v. n. poileta radalta, tieltä; 

eljyä, hairahtua. — So à, v. r. bai- 
rabtua oikealta tieltä. 

Devin, Devineresse, s. ennustaja. 
Devin, m. (elüint.) jättiläiskävme 

(boa oonstriotor). 
Devination, {. Divination. 
Deviner, v. a. ja n. ennustaa; are 

wata, olla armoitulfilla, armata ars 
woituffia. 

Devineresse, {. Devin. 
Dévirer, v. n. (laiw.) luiskahtaa 

alas. — v. a. kehittää. 
Dovis, m. rafennutien kustannus⸗ ars 

wio; ylimallainen arwio; tuttawal- 
linen kansfapuhe. 

Dévisager, v. a. tlynfiä filmät L 
laswot. 

Devise, f. mwertaneluma, merflifuwa 
mielilaufeineen ; mielilauje; chaque 
chevalier portait sa d., jokainen ri» 
tari fantot merflihuvanja; le corps 
de la d., merltilunman kuwaus; l'âme 
de la d., merttituwau mielilauje. 
… Deviser, v. n. tuttamallijesti jutella, 
jaahata. 

Dévisser, v. a. määntää auli runwi, 
vuumwata aufi. 

Dövoioment, m. ullotauti, ripuli, 
watſuri; mwino 1. faltema afema. 

Dévoilement, m. paljastaminen, il 
mifaattaminen. | 

Dövoiler, v. a. paljastaa, ilmijaate 
taa, ilmituoda. 

Devoir, v. a. olla wellaa 1. welagia, 
olla welallinen 1. welwollinen; olla Hi 
tollijuuden welasfa; je lui en dois, 
kylläã hänelle fiitä fostan; je me dois 
à ma patrie, olen welivollinen, melka- 
ad antamaan itfeni alttiikfi ijänmaal 
eni. — 0. m. (minun j. xn. €.) pitkä, 
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täytyy, tarwitfee; arwattawasti tapah- | d. un livre, abmeesti lukea; l’ambi- 
tua; aifoa; il doit venir demain, Gän 
tulee faifeti huomenna; je dois partir 
demain, minä aion lähteä huomenna. 
— Dôû, ue, part. mellapää, jinlle tu- 
leva, fobtuu inen; la somme d-e par 
lui, fumma, jota jien on welfa; être 
d. à, faada alfunfa, fyntyä jotkin; le 
respect qui lui est d., fe funnioitus, 
jota hänellä on oikeus toaatia, joka Hä- 
nelle on tulema; N er, réclamer son 
d., maljaa melkanja, mwaatta faata- 
wanſa. 

Devoir, m. welwolliſuus, tehtäwä; 
Tirjallinen harjotus-aine tonlusfa; was- 
tattama (tilisjä), se mettre en d. 
de, ryhtyä jkin tekemään, hankkia; d. 
pascal, Tatolijen melmollijanus fügbä 
ripillä pääftäijemä; — d-s pl. Innnian- 
ofotus, funniatermweilet; rendre ses 
d-s à, täydä funniaterweifilä; der- 
niers d-s, witmeinen kunnian-ofotus. 

Dévole, f. faire la d., jäädä pelittä 
pelatesfa. 

Dövoler, v. n. jäädä pelittä. 
Dévelu, ue, adj. jälleen omistajalle 

peräntymä 1. omaffi menemä. 
= Dévolu, Dövolut, m. wiran-omista- 
jan Pykenemättömyyden tähden awo⸗ 
naifelji jäänyt papintila; jeter son 
Can) d. sur gn, sur gc., pitää filmällä 
pyytämistä marten. 

évolntaire, m. je, jolle papinmirka 
entifen omistajan Pylenemättömyyden 
tähden annetaan (t. Dévolu). 

Dövolutif, ive, adj. appel, d., we⸗ 
tominen yli-oikenstoon. 

Dévolation, f. entifen ijännän omakſi 
peräytyminen. 

Dévorant, nte, adj. nielemä, hawel⸗ 
tama, Hamia, ahmaama, ahjvatti, raa- 
telema; (fuiw.) raimokas, hurja, fal- 
aava, ahatka; tuima, niuba [tuu- 

a). 
vorateur, trioe, adj. ja m. raa⸗ 

telema; nielemä; raimokas, hurja, tui- 
na; ahivatti. 

Dövorer, v. a. repiä, raadella, niellä; 
ata, hotkaista; [yöwyttää, Palmaa, 

ylintä d. ses —* niellä fuvne- 
eenfä; d. un affront, pitää louffans 

nié, fävfiä Conflans: d. les 
cultés, mljaasti woittaa mastulfet; 

tion le dévore, tunniauhimo tahvaa 
häntä. 

Dövoreur, 1. Dövorateur. 
Dövot, ote, adj. jumalinen, juma- 

lata pellääivä. — s. jumalinen; utko- 
kullattu. 

Dévotement, adv. jumalifesti. 
Dövotieux, euse, adj. jumalinen, 

harras. 
Dévotion, f. jumalifnus, hartaus, 

jumalijuuden harjotus; fuopumaton 
ystämyys, harrastawaifuus; faire ses 
-8, Päydä ripillä; être à la d. de 

gn, olla altis jinta palmelemaan. 
Dévoué, 6e, adj. omistettu 1. pyhis 

tetty jlulle; luopumaton, Harras, ue: 
tollinen. 

Dévouement, m. ustollifuns, ystä- 
wyys, harrastamwaifnue, luopumatto- 
muus; alttiki antamus (ijänmaan j. 
n. €. edestä). 

Dévouer, v. a. (à) omistaa, pyhit⸗ 
tää, uhrata. — Se à. v. r. (pour) 
pyhittää, uhrata itfenjä jkun edestä, 
panna itfenjä alttiikfi. 

Dévoyer, 7. a. eljyttää, miedä harka- 
teille; tärmellä watfa, tuottaa watfari. 
— Sed, v.r. joutua oikealta tieltä 
018. 

? Dextérité, f. näppäryys, ketteryys, 
wikkelyys. 

Dextre, f. oifea Päfi, oikea puoli. 
Dextrement, adv. näppärästi, fette- 

rästi. 
Dextribord, 1. Stirbord. 
Dey, m. bei (Tunis'in Hallitfija). 
Dia, int. wafemmalle (ajajan huuto 

hewofellenfa). 
Diabète, m. (lüüf.) liiallinen kuſen 

wuodattaminen. 
Diable, m. piru, biifi, paha henti, 

perfele; un pauvre d., Pyhä raukka; 
un bon d., fävvift, hymäluontotunen 
tollo. — int. 110 ki N 

Diable, m. tylinfaaputin, tastari; 
muurarin läfirattaat ; mankkuri; hyrrä. 

Diablement, adv. pirnllijeeti, pa- 
hukfen lajilla. 

Diablerie, f. pirun ilme, perkeleen 
mehle; noituno, welhous. 

esse, f. affa. 
Diablegot! int. jopa! no hiidesfä! 
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Diablotin, Dialogiste, lanojapuheiden, kah⸗ 
ikinen taata. ; moittia k kita, ia fhoto- «| ven tirjottaj a. ' 
fatitafto. Dialogne, m. —** 

Diabolique, adj pirullinen; ylen 

Diaboliguement, adv. pirullifesti. 
Diab F. mätähaama 
Diachylon, m. nestelaastari. 
Diaocode, m. unitlulla-fiirappi. 
Dinconal, ale, adj. diakonin. 
Diaoonat, m. bialoninmirla; apu- 

laispapiu wirla; feurakunnan palweli⸗ 
jan wirla. 
Pianon — f. bialonisfa. 

e fi waiwais⸗ ſairas uone 
(aff A pe a maimaishoito; 
erää kirkko Romasja. 

Diacoustigue, f. oppi äänen kajah⸗ 
bufjeste. 

Diacre, m. biafoni, apulaispappi. 
Diadelphe, adj. (faëto.) diadelphia, 

faffifuntainen. 
, Disdelphie, [. (Casm.) fatfifuntai- 

"Diadème, m. biademi, kuninkaalli⸗ 
nen otjaripa, (kuw.) funinfaallinen 

Foie ee (lä) bin oireid taudin oireiden 
——8 — 

jo, m. oppi tantien oireista, 
nostila. 

ostique, adj. taudin luontoa 
tutkima 1. ilmaijema; diagnostilli- 
nen; signes d-s, oireet, jotka taudin 
N iago festin — i 

allaifema, a ⸗ 
kileittkaawa, bia nona en; ligne d-e, 
Diagonale, balfaifija, biagonali. 

Diaire, adj. puiwyinen, jofa elää 1. 
kestää ainoastanja yhden päimän. 

, m. Cielimurre. 
Dialecticion, m. bialettifan opettaja. 
Dialectique, 7. bialeïtifa, logila, 

jérti-oppi. 
Dialeotiguoment, adv. dialektilliſesti, 

fogifan mulaifesti. 
Dialogique, adj. feslusteluu muo- 

bosfa ejitetty. 

Dialogiser, v. a. efittüt keskustelun | 
L tahdenpuheen muodosja. 

Be, — 
noita; ejittää toi JA i ujeampt ben 
keskenään haastelewalft. 
Di enr, m. (wanb.) toinen kah⸗ 

denpuhujista. 
Dialthée, /. alte-wotbe. 
Diamant, m. timantti. 
Diamantaire, m. timantinbioja; ti 

manttifauppias. 
Diamanter, v. a. timanteilla wa⸗ 

rustaa 1. toristaa; timantilfi muuttaa. 
Diamötral, ale, adj. läpimittainen, 

hallijuorainen, biametrali. 
Diamètre, m. testistäjä, läpimitta, 

diameteri. 
Diamoram (um = 

fiätémarjan firappi. 
Diandrie, f. faffibeteisten lasmiluols 

fa, dianbria. 
Diane. f. Diana, metfästykfen ju- 

malatar Romalaifika; aamurumppa, 
herätysrumppu. 

Diantre, m. biift, piru. 
Diapalme, m. palmummoide. 
Diapasme, m. bywäbajuinen woide. 
Diapason, m. äänen tahi foittolo- 

neen fämelsala; fämellin. 
Diapédèse, /. weren tunteminen huo- 

koſien füpitfe. 
, Piaphano, adj. läpilunitama, kuu⸗ 
alla. 
v Diaphaneito, J. tunloffuus, kuulta- 

" Disphorèse, Diaphose, /. hi'estämi- 
nen, hrestys, hiki. 
Diaphorétique, adj. biottarwainen, 

oom), m. fillo 

hi'ostamainen. 
Diaphragmatigue, adj. fybäntal- 

vous. 
, Disphragmo, m. m. ſydänkalwo, wäli- 
alm 
Diapré, de, adj. monimärinen, kir⸗ 

jatva. 
Diaprer, v. a. tehdä kirjamalfi. 
Diaprun, m. Tuumuista keitetty wat- 

| faa purfaawa aine. 
Diaprure, /. lirjawuns. 
Diapyötigue, adj. märkimistä jou- 

me, m. taito efittää keskus⸗ buttawa. 
telun 1. Tabbenpubeen muobosfa. Diarchie, /. tahdenhallitus. 
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À i, ripuli, ulletanti. 
— —— päin taunty⸗ 

wä nimel. 
Diastase, /. ninfabbus, nyejähdys. 
Diastole, /. 

a iatoni j. (foit.) diatoni jatonigue, adj. (foit.) diatoninen. 
Diatribe, /. trs 1. tuima 1. fiut. 

mure arwostelukirjotus; herjaawa kir⸗ 
otus. 
Dicacité, /. (wanb.) ilmekäs luonne. 
Dicastère, m. tuomarilunta, fibla- 

kunta. 
Dichotome (ch = f), adj. puolelfi 

nähmvä [uneta]; kasw.) halkaistu. 
Dichotomie, (ch = €), f. puolelfi 

näkyminen (kuun); puolikuu. 
Diolinio, adj. (kasw.) fatfifopuinen. 
Dicotylédone, adj. ja f. talfifirkkais 

nen; Taflifirffainen kasi. 
Diotame, m. erää taswi (dictamnus 

albus). 
Dictamen (en = een), m. (wanb.) 

kehotus, yllytys; le d. de la consci- 
ence, omantunnon febotus 1. ääni. 

Dictateur, m. biftatori, ykfinmaltias. 
Dictatorial, ale, adj. biftatorillis 

nen, ylfinmvaltias. 
Diotature, f. viktatorinmirka ; vifin. 

walta. 
Dictée, f. edellä-faneleminen, Pirjo» 

tettamalfi janeleminen. 
icter, v. a. edelläsjanella; kirjotet⸗ 

tawalfi fanella; käskeä, määrätä, fäätät. 
Diction, /. laufetapa, kirjotustapa. 
Dictionnaire, m. fanafiria. 
Dicton, m. fana tahi puheenparfi, 

joka on fananlaskukfi muuttunut; pisto- 
puhe, lomppajana. 

iotum (um = 0091), m. tuomio» 
päätös. 

Didactique, adj. bibaltillinen, opet- 
taiva, nenwowa. — f. opetustiede. 
(eei dactiquement, adv. opettamais 

Dideau, m. fiertomertto. 
Didyme, adj. parittainen, parittain 

olema. 
Didyname, adj. (kasw.) talfimaltai- 

fet, didynamia. 
Diddre, adj. angle d., tafapintai- 

nen kulma. 
Diérèse, . (haaw.) luonnottomasti 
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yhteenkaowaneiden vuumiin-ofien eril- 
enfä leikkaaminen; Lakfidäntämäifen 
jafaaminen fabteen tawuhun. 

Dièse, Diesis, m. risti, forotuémertfi 
(ydämen lemeytymis | nuotin edesjä; korotusmerkillä merfitty 

uotti. u 
Diéser, v. a. panna torotuemerkli 

unotin edelle. 
Diöte, f. rawintojäriestus, elintapa 

(lääkäriltä määrätty), nälläparannus; 
mwaltiopäimät. | 

Diététique, adj. bietetillinen, ter. 
weys-opin mukainen; termeys-opillinen; 
— f. termetys-oppi. 

Diétine, f. wäli-ailaijet mwaltiopäi- 
mwät (Puolasfa). 

Dieu, m. Jumala; entre D. et soi, 
falaifuudesfa. 

Dieudonné, m. Jumalan fuoma (ris- 
tintänimi). 

Diffamant, nte, adj. pahaan huu⸗ 
toon faattama, Häpäijevä, funniate 
lonffaawa. 

Diffamateur, m. funnianhäpäifejä, 
hämwäistykfien lemwittäjä. 

Diffamation, f. pahaan huutoon faat- 
taminen; kunnian Häpäifeminen. 

Diffamatoire, adj. ?. Diffamant. 
Diffamer, v. a. (aattaa pahaan huu 

toon, hämäistä kunnia, herjata. 
Difföremment, adv. erilajilla, eris 

taalla. 
Différenee, f. erotus, erinkaltaifuus, 

erottama ominaifjnus, mäli. 
Différencier, v. a. erottaa 1. mää- 

rätä erottamaifet ominaifuudet. 
Diférend, ne m. riita, ye 

juttu: viitara auppaa hieroesia). 
Différent, nte, adj. mitaten, 

eroamainen; kaikeulainen. 
Différentiel, elle, adj. calcul d., 

differentiali-lasku, tobenmaiheis-lasku. 
ifférentier, v. a. bifferentierata. 

Différer, v. a. lykätä 1. jättää toistai- 
(efi. — v. a. mwmiipyä, wiimytellä; (de) 
olla erinfaltainen, erottua, erota; olla 
erimielinen. — Se d, v. r. mwiitväs= 
tyä, myöhästyä; tulla toistaifek«i Iy- 
{ 

eile, adj. waikea, tulala, han: 
tala, maimwaloinen, (kuw.) äreä, kirreä; 
faire le d., tehdä esteitä, mwaikeukfia, 
olla unrja, tyly. 

[23 
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Dificilement, adv. waikensti j. m. €. 
Difficulté, 7. mwaikens, hanfaluus, 

tulaluus; maitvaloifuus, waiwa; ; este, 
wastus, riita, eripuraifnus. 

culter, v. a. waikenttaa, työ- 
lästyttää. 

Difficultueux, euse, adj. nurjamie 
linen, wastabanfainen, wastahakoinen. 

Difforme, adj. kuwaton, ruma, ru⸗ 
joetunut. 

Diformer, v. a. muuttaa toiſen 
—— rumentaa, kuwattomakſi 
t 

Difrormité, f. fuwattomnns, rumuus. 
Diffraction, f. mwalofäteiden taittu- 

minen. 
ira. use, adj. laajafanainen, mo- 

enainen, monimutfainen. 
nent, adv. laajafanaifesti. 

Diffusion, J. lemiäminen (wetelien 
aineiden); monifanaifuus, monimunttai- 

"Diane. 1. Bigame. 
r, v. a. fulattaa (ruola⸗ai⸗ 

meita a tin miettiä, tuumata, apri- 
toita; tä &, pitää bymänänrä. — 0. ”. 
ſulata. 

Digeste, m. pandektit, romalainen 
afetuélofous. 

esteur, Digestoire, m. temialli- 
eittokone. 

 Digestif ive, adj. ruolaa fulattama, 
haamoja hantowa. — 4. ruokaa fulat. 
tama 1. haamoja hautowa lääke. 

Digestion, j. vuo'an fulatus; hau- 
‘tonsinen ; Gen) uuttaminen. 

, adj. Vas t formis. 
Dial f. —8 eräs tasſswi (di- 

gitalis 
Digit, 66, adj. (lasw.) formen muos 

toinen ; warpai a waruötettu [tmettä- 
wäifketä eläimistä]. 

Digitigrade, adj. marpailla astuma 
one 

adj. (de) anfaitjema, mab- 
bollinen ? arwokas, armollinen, anfiol- 
(inen. 
Dignement, adv. armoflaagti, ars 

mwollitesti. 
Di er, v. a. mabbollifeffi, anfaits 

ſewakfi tehdä. 
Dignitaire, m. armopaifan Baltija, 

forkea mirkamies. 
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Dignité, /. armo, arwollifuus ; arwo⸗ 
pailla, nain ija. ; Get) arivolerta. 

Digon, m. (laiw.) wiirtfalko. 
Digreesion, J. poikkeeminen, poikkee 

mus. 
Din F. pato, toe, fulku; (kuw.) 

a iguer, v. a. rakentaa fullu, toe; 
lannustaa. 

Digyne, adj. (Faro) fatfieminen. 
Dilacération, /. reptminen. 
Dilacérer, v. a. repiä, haastkata. 
Dilapidateur, trice, adj. ja s. tuh⸗ 

laama, tublari. 
a f. tublaaminen, tub- 

Dilapider, v. a. tuhlata, hukata. 
ilatabilité, . menymäifhys, laaje 

rent 
Dilatable, adj. wentwä, laajenema. 
Dilatateur, m. f. Dilatatoire. 
Dilatation, f. laajentaminen, wenyt- 

täminen. 
Dilatatoire, m. eräs haawurin afe, 

jolla mennytetään. 
Dilater, v. a. laajentaa, wenyttää. 

— $e à, v.r. laajentua, wentyä. 
Dilatoire, . (latit.) pittitystä 1. 

mwiimytystä wai itiawa. 

Dilatoirement, adv. 
toistaifelfi (ykäten. 

Dilayer, v. 
Tylätä toistaifelfi. 

Dilection, /. friétillinen rakkaus; vo- 
tre d., armonimitys, jolla paavi ni 
mittää truunattuja henkilöitä. 

wiiwyttäen, 

a. (wanb.) itmwyttää, 

Dilemme, m. dilemma, epäjohtaus; 
pula, ahdinko. 
Dilettante, m. jfun taiteen harvas- 

taja. 
Dilettantisme, m. taiteen harrastus. 
Diligemment, adv. wirelisti, reip- 

paasti, Hilpeästi; ahkerasti; tin 
Diligence, f. wireys, nopeus; 

ruus, uutteruus; huolellifuus, juo * 
pito; eräs postimaunun |. postilaiman 
laji; (lalit.) walmominen; faire d. 
rientää; en d., fHiruusti, rientämätlä. 

Diligent, nte, adj. wiren reipas, 
bipen huolellinen; ahkera, uuttera, 
ma 

genter, v. a. jouduitaa, Hiruh⸗ 
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adj. (timoton, kunnoton, 
häpeällinen. 
“Déahennétement, adv. fliwottomasti, 
Hunnottomasti. 

Déshonnôteté, f. ſtiwottomuus, fun- 
nottomuus. 

Déshonneur, sm. epülunnia, Häpeä. 
Déshonorable, adj. epälunniallinen, 

häpeällinen. 
éshonorant, nte, adj. häpäijemä. 

Döshonorer, v. a. riistää funuia, 
hämäistä. 
Déshumaniser, v. a. poistaa ihmi: 

. fyyden tunne. — Se ä, v. r. tulla jul- 
math petomaifelfi. 

Désignatif, ive, adj. efineen omi» 
naijuutta merlitfemä 1. ojottama. 

tion, /. ominaifuuden mers 
litfeminen; määrääminen, nimittämi- 
nen jlekin. 

Dösigner, v. a. merlitä, ojottaa, tar- 
tottaa; määrätä, nimittää itsekin. 
HD ésincorporer, v. a. erottaa yhdis 

Dösinenoe, f. fanan pääte. 
Dösinfatuer, v. a. (gn de gc.) faat- | t 

taa harhaluuloista, mislentumitukfista 
luopumaan. 

Désinfecter, v. a. puhdistaa tarttu- 
maifista aineista. 

Désinfootion, /. puhdistus tarttu- 
maista aineista. 

Désintéressé, 66, adj. omaa etua 
pyytämätön, tajapuolinen. 

intéressement, m. oman woiton 
vyytämätiömyys, tafapuolifuué. 

Désintéressément, adv. woittoa pyy⸗ 
tämättä, tafapuolifesti. 
D téresser, v. a. de go.) 

torwata wabinfo; fopia Ein faneja 
formwantiesta; lunastaa jkun ofuus 
afioimis-toimesja. — Se &, v. r. ber- 
jeté huolimasta jstkin. 

Désir, m. balu, Balajaminen, mies 
lenteko, toimo, ikämöiminen; au d., 
(latit.) mukaan, johdosta. 

Désirable, adj. baluttawa, toimots | taw 
tama. 
Dösirer, v. a. haluta, halata (-jan), | n 

toimoa, pyytää, ilämöitä. 
Désire UX, Use, adj. (de) bimoawa, 

pyytämä. 
6sistement, m. luopuminen. 
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s Désister, v. r. (de) luopua. 
esmologie, f. tie hie, D 

be —— — ihmiſen —X 
böir, v. m. olla tottelematon, 

| —— 
Désobéissance, /. tottelemattomuus, 

tomwalormaifuus. 
Dösoböissant, nte, adj. tottelematon, 

tomalormainen. 
D eamment, adv. epälohte 

Tiaasti, fobtelemattomasti. 
Desobli geance, . f epälohteliaijuus, 

koht telemattomuus, äädyttömiyys. 
bligeant, nte, adj. epätohtelias, 

täävyt tön. 
Désobligeante, /. tahden-istuttamat 

ahtaat waunut. 
r, epätohteliaasti, 

räädyttöin eti tohdella, loukata jfu, pa- 
hottaa mieli. 
ca Pésobstructif, m. watfaa perlaama 

Désobstruer, v. a. poistaa jalat 
]. esteet; perata watſa. 
 Dösoovnpstion, f. joutilaifuus, työt- 

N. v htooonpä, 6e, adj. joutilas, työs 

Desooouper, v. a. faattaa joutilaaffi, 
työttömälfi. 

Dösoeuvrö, 66, adj. joutilas, tyb- 
jäntoimittama. 

Dösoeuvrement, m. joutilaijuus. 
Dösolänt, nte, adj. jurettawa, [ur 

tea; ilämä libmifesté]. 
Désolateur, m. bäwittäjä. 
 Dösolatit, lve, adj. furettawa, on 

neton 
Dösolation, hämitys, tuho, rai- 

woaminen; (oh uttomnné, furu. 
Désoler, v. a. hämittää, raimota, 

tehdä tuhoa; furettaa, tarmastuttaa 
mieli; tehdä lohduttomalfi; waiwata. 
Se d, v. r. (de go.) olla (ohduttama- 
ton. 

Dösopilati, ive, adj. watſaa ſulat⸗ 

“Désopilation f. watſan perlaami- 

”Dösopiler, v. a. päästää ummeh⸗ 
bulfeeta; d. la rate, jaattaa naura- 
maan, a, huioittaa. 

Désordonné, 6e, adj. järjestämätön, 
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Täädytön, tawaton, billitfemätôn, irötas, 
urja. 
Désordonnément, adv. järjestämät: 

tömästi j. m. e. 
Dösordonner, v. a. faattaa epäjär- 

jestykfeen; peruuttaa kästy. 
Désordre, m. epäjärjestys, [äädyttö- 

myys, tawattomuus; wäliwalta; häme 
mennys, bümi; irstaijuus. | 

Dösorganisatoeur, trice, adj. ja s. 
epäjärjestystä tuottama, järjestystä fu- 
moawa; Häiritfemwä; järjestykken häi- 
ritfijä. saati Ain-⸗rak N 

on, /.elin-valennulfen 
1. efimellijen yhdistykjen hämwitys; Hä- 
witystila. 

er, v. a. hämittää 1. ture 
mella elimistö 1. organillinen ralennus. 

Désorienter, v. a. eljyttää ilma 
fuuntien juhteen; (luw.) etlyttää, büm- 
mentää. 

Désormais, adv. wast'edes, wasta, 
mwastaslähin. 

Désorner, v. a. poistaa foristutiet; 
rumentaa. 

Dösossemont, m. ruotiminen, ruo- 
tojen fuoriminen; luiden poisottami- 
nen lihasta. 
D r, v. a. ruotia; ottaa luut 

pois lihasta. 
Désoufrer, €. Dessoufrer. 
Désouci, sm. furuttomuus. 
Désourdir, v. a. febittää kankaan 

Toimi; (tuw.) felmittää, faaba felmille. 
—— v. a. ratkoa ln0f09. p 

xy dation, xygénation, f. 
(tem.) bapettomaffi tekeminen. 

Désoxyder, Désoxygéner, v. a. 
(fem.) erottaa 1. poistaa Gappo, hapet- 
tomaîfi tehdä. 

Despectueux, ouse, adj. ylentatfo- 
wa, halwekſiwa, funnioittamatou. 

Desponsation, f. (wanb.) tihlaus. 
Despotat, m. Hospodarinmwirka (Sere 

miasja, Wallakiasſa). 
. Despote, m. vifinwaltias, ylenwal⸗ 

tias, despoti; hospodari. 
ue, g adj. yljinmaltaijesti, 

despotillifesti. 
Despotiquement, adv. yljinmaltai- 

[esti j. m. e. 
tiser, v. a. ja n. hljinmallita, 

ſortaa; läyttäidä omamaltaifesti. 
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Despotiame, m. ylfinmalta, rajaton 
malta. 

Despumation, /. (fem.) maahdon 
fuoriminen 1. ottaminen. 

Despumer, v. a. tuoria maahto. 
Desquamation, /. felfien, hilsmojen 

tehkeäminen ihosta. 
se Dessaisir, v. a. (de) päästää 

läfistänfä, päästää tyköänjä; luopua. 
Dessaisissement, m. luopuminen, 

tafaifin-antaminen. 
Dessaisonner, v. a. wiljellä (pelto) 

fopimattomalla ajalla, muuttaa wilje⸗ 
lys⸗aita; faattaa fuffimaan tawatto- 
malla muoden-ajalla. 

éssalé, 6e, adj. weiterä, fukli. — 
m. Wweitilka. 

Dessaler, v. a. poistaa fuolamafu; 
liottaa mebdesfä. 

Dessangler, v. a. päästää watſa⸗ 
myö. 
Dessaouler. t. Dessouler. 
Desséchant, nte, adj. kuiwaawa. 
Dessöchement, «m. tuimaaminen; 

fuiwuus, kuimettuminen. 
Dessein, m. tarkotus, aikomus, mie- 

li, yritys; (nonta, luounos; il est ve- 
nu dans le d., hän tuli ailomulkjesfa. 
— À à, adv. tahallanja, ehdollanja; à 
d. de, ailomukjesja; de d. formé, täy- 
dellä aifomufjella, tahdolla. 

Desseller, v. a. riijna fatula. 
Desserre, f. (rr = v), Göllittä 

minen; être dur à la d., olla hidas 
lulloron naubojen bbllittämifeen. 

Desserrer, v. a. höllittää, irrottaa; 
d. un soufflet, fiwaltaa lormapunsti ; 
ne pas d. les dents, olla fuutanfa aus 
taijematta. 

Desserroir, m. afe, millä erotetaan 
]. awarammatlfi tehdään. 

Dessert, m. besferti, jälliäisruola, 
päättäjäisr uoka, maleifet. 

Desserte, /. pöydästä kannettamat 
vuo'an tähteet; papinfijaijena jumalan 
palmelulfen toimittaminen. 

Dessic catif, ive, adj. (läät.) fui- 
waawa. 

Dessiocation, f. (lääf.) kuiwaami⸗ 
nen. 

Dessiller, v. a. erottaa ſilmänkan⸗ 
net toifistanja; d. les yeux, aukaista 
filmät, 
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Dossin, =. piirros, piirnetne, fu- 
maut, huvaama; kumantotaito ; faawa- 
Inwaus (neulomulfille j. m), fnonnos, 
luoma, fuunnitus, fuunnitelma. 

Dessinateur, m. futwaaja, piirusta- 
ja. 

Dessiner, v. a. fuwata, piirustaa, 
luoda, fuunnittaa, faattaa muotomiis 
wat tarkoin nälymään. — Se d, v. r. 
ofottaa ulfomuotonia, hämärtää, astua 
ftlmiin. 

Dessoler, v. a. futwertaa hewoſen 
lawio; muuttaa wiljelystapa. 

Dessouder, v. a. irrottaa juotoffes: 
ta, fulattaa juote. 

Desso 6, m. tulikimen haihdut⸗ 
taminen kimihtilistä. 

Dessoufrer, v. a. Gaihduttaa tuli- 
tii Pimvihiilistä. 

Dessouler, v. a. felmittää juopu- 
esta. — v. m. felwetä juopumuls 
esta. 
Dessous, adv. ja prep. alla, alapuo- 

lella; de d., alta; par d., altapäin, 
alle, alta; au d. de, alla, alapuolella, 
alempana, balwempana; en d., alapuo- 
lella, alapuolelta; ci-d., täsjä alempa- 
na; là d., tuolla alempana; regarder 
en d., fatfoa tulmainfa alta. 

Dessous, m. alapuoli, alus, alusta; 
talawoitto; avoir le d. en gc., olla 
talawoitolla jskin. 

Dessus, adv. ja prep. päällä, hli- 
puolella; par d., ylipuolelta, ylipuolen, 
ylipuolitfe, ylitje; par d. cela, lifätfi, 
päällifekfi, mwielä; par d. tout, ennen 
kaikkia; au d., ylipuolella, ylitfe, for: 
feammalla, päälle, päälläpäin ; en d. 
ylöspäin; là-d., fenpäälle, päällijekfi ; 
ci-d., täällä ylempänä; sens d. des- 
sous, nurin nisloin, mullin mallin. 

Dessus, m. ylipuoli, kanfi; päällekir- 
jote (kirjeen); ylipää; ylisistuin; avoir 
e d., istua ylipääsjä ; woittopuoli, ete- 
wyys; avoir le d. sur gn, olla woi 
tonpuolella; bisfanti, foprani; fopra- 
ninlaulaja. 

Destin, m. tohtalo, fallimus. 
Destination, / määrä, tutfumus, 

wirla, tehtämä; tarkotus, airvotus; 
miäräpoikta, tarlotusperä. 
D 60, f. kohtalo, ſallimus. 
Destiner, v. a. (à, pour ge.) mää- 
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rätä, tarkottaa, aikoa skin. — Se à, 
v. r. (à) päättää ruwetalſenſa jhkin. 

Destituable, adj. fe, jota woibaan 
wiralta panna. 

Destituer, v. a. panna wiralta pots; 
erottaa mwirasta. 

Destitution, /. wiralta paneminen. 
Destrier, m. (wanb.) jotaratju. 
Destruoteur, trice, s. Gämwittäjä, 

turmelija. — adj. hämittämä, turme- 
ewa. . 
Destructibilité, /. Pämiämäifyys, Pä- 

wittämäijyys. | 
Destruotible, adj. hämittymä, jota 

woi hämittää. | 
Destructif, ive, adj. häwittämä, tur- 

miollinen. 
pestraction, f. häwitys; (kuw.) pe- 

ritato. 
Désudation, f. erinomainen Biloile- 

minen. 
Désuétude, f. käytännöstä, tawoista 

oistuminen; tomber en d., jontua 
äytännöstä pois, tulla tamattomaffi. 

ésunion, f. eripuraifuus, riita. 
Dösunir, v. a. erottaa palafille, fär- 

feä, [ynnyttää eripuraifuutta ]. rittaa 
mälille. — Se d., v. r. mennä hajalle, 
alafille; trtaantua; joutua eripurai- 
uuteen. 
Désusité, 6e, adj. manhentunut, ta- 

Wwattomaffi joutunut. 
Détachement, m. mielenrauha, -lepo; 

(fotam.) partiolunta, erilfeen muista 
toimima fotajoutkio. 

Détacher, v. a. erottaa, irrottaa, 
päästellä; (de) erottaa; lähettää par 
tioretkelle (fotajouffio. — Se à. v. r. 
(de) temmata itjenfä irli, irrottaa ite 
fenfä; trtaantua, päästä irki, auki; eve 
laantua pää-armetjasta. - 

Détacheur, ?. Dégraisseur. 
Détail, m. mähisjä myynti; mähäis- 

kauppa; ofaperäinen luettelo; perinpob- 
jainen ]. ojaperäinen efitys; erityis-ofat, 
haara-ofjat, erityishaarat. — En d, 
adv. perinpohjaifesti, ofaperäifesti, pie 
nin erityishaaroin, wähin määrin, wä- 
hin erin; avoir le d. de, hoitaa afian 
erityishaarat. 

Détaillant, adj. ja s. m. wähäis- 
tanppias rihkantakanppias. 
D tailler, v. a. palotella, panna pa- 
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He, jakailla polottain; myydä wäfin 
i Pertoa 1]. efitellä eritmishaaroja 
myöden, muetella erityishaarat. 

eur, Dotailliste, m. wähäis- 
kauppias. 

= Détalage, m. fijäänpaneminen, kor⸗ 
juun paneminen. , 

er, v. a. panna fijään, for- 
jnnn, tokoon. — v. n. pötkiä matfot. 
hinge 

er, v. m. (merim.) pääs- 
MT ankkuri touwistanſa. 
ñ Dötaper, v. a. purata etulatinki ty. 

sta. 
Döteindre, v. a. poistaa würi. 
Dételer, v. a. riiſua mwaljaista. 
Détenüre, 7. a. löyhittää, hällittää; 

päästää; purata (telta); ottaa alas ta- 
ft, — Se d, v. r. (yhtyä, Hökkä, 

eltnä. 
Dötenir, r. a. tieltää toifelta hänen 

omanfa, pitää toifen omaa; pitää man- 
kendesſa. 

Détente, f. pysſyn liipaiſin; liipai⸗ 
ſeminen. 

Détenter, v. a. päästää tinfaukjesta. 
Dötontour, trice, s. määryydellä pi- 

täjä, joka määryydellä ballitfee 1. pi» 
tää jun falua. 

Détention, /. pidättäminen, pidätys ; 
wanfens, arresti; maison de d., wan- 
tibuone. 

Détenu, ne, s. mangittu, wanfi. 
t, nte, adj. f. Détersif. 

Déterger, r. a. puhdistaa (haawa). | tä 
Détérioration, f. jen. 
Détériorer, v. a. huonontaa. 
Déterminant, nte, Déterminatif, 

ive, adj. määräämä, päättämä. 
Détermina tion, 

päätös. 
Déterminé, 60, part. ja adj. mää» 

rätty, päätetty; nerokas, uslalias, robs 
tea; joueur d., hurja pelaaja. 

Détorminé, m. hurjapää, uélalifto; 
un petit d., wallaton fafara. 

rminément, adv. nerokkaasti, 
Wwarmaau; nimenomaan; rohkeasti, use 
taltaasti. 

Déterminer, v. a. (go.) määrätä, 
PUätää ; päättää; (gm) faattaa päättä. 
mään, myöntymään; ratkaista; d. le 
succès d’une affaire, ratkaista afian 

233 

f. määrääminen; | f 
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menesiymistü; d. un cheval, pakottaa 
hemwonen eteenpäin. — Se d, 7. a. (à) 
päättää ryhtyätkenjä jykin. 

Déterrer, v. a. laimaa maasta ylös; 
(kuw.) Lekfiä, hankkia tietoa, päästä 
afian perille, faaba onfenfa; avoir la 
mine d'un déterré, olla falman-nüe 
löinen. 

Déterreur, m. maasta kaimaja; aar⸗ 
teiden, muinaislalujen Paimaja. 

Détorsif, ive, adj. (läät.) haawoja 
puhdistama. — m. pnhdistama lääke. 

étestable, adj. inhottawa, ilettämä. 
Détestablement, adv. inhottamasti. 
Dötostation, f. inho, lets, kammo. 

— Détester, v. a. lammoa, lammotjua; 
tubottaa (minua). 

tignonner, v. a. 1. Décoiffer. 
D6 , 0. a. wetää 1106, wentts 

tää (pelomwaatteita). 
_Détiser, v. a. hajottaa felüfeet un⸗ 

nisfa. 
Détisser, v. a. kehittää auki kangas. 
Détonation, 7. laufeeminen, paukah⸗ 

taminen. 
Détoner, v. n. lau’eta, paufabtaa. 
Détonner, v. n. laulaa määrin; Gai» 

rahtua nuotista; (lumw.) olla epäfoins 
tua. 

Détordre, v. a. päästää punotfesta; 
määntää (maatteita pestesjä). — So 
d. v. r. (le bras, le pied) nyrjähyte 
tää 1. ninfabuttaa täfi, jalka. 
Détorquer, v. a. määntää; miäris- 

Détors, se, adj. punokjesta liestetty, 
taaljepäin mäännetty. 

Détorse, /. nyrjähdys, ninkahdus; 
se donner une d., niufabuttaa ju jäs 
en. 
Dötortiller, v. a. päästää 1. fnorit. 

taa jlin fefotettua, felkkaantunntta. 
Détonper, v. a. purata tappuratop- 

ninki; ( 0, se d. les oreilles, tar- 
foin fuunne a; fitfoa ohdakkeita. 

Détour, m. mutka, polmi, kaarto, fyr- 
jätie; (tum.) mutka, weruke. 

Détourné, 60, adj. fyrjäinen, eril- 
länjä 1. etäällä olema; a (yrjältä, 
etäältä tarkottama, faufaa etjitty; lou- 
ange d-e, hieno, falainen kiittelemi⸗ 
nen. 

Détourner, v. a. kääntää pois, joh⸗ 
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battaa pois; (kuw.) mierottaa, estää, 
pidättää, häätää; (lui) wääristää, 
wääristellä; pistää falaan, falata; mai. 
uuta (otusta). — 0. m. lääntyä pois; 
poiketa; lähteä [yrjätietä, mutkatietä. 

Dötraeter, v. a ja v. n. (de gn) 
parjata, fättiä, bolwia. 

Dötracteur, m. parjaaja, holwasti. 
Dötraetion, f. parjaus, Golmaistus. 
Dötranger, v. a. tartottaa (myyriä 

1 muita wahingollifia itifoita). 
Dötraper, v. a. päästää 1. mapaut- 

taa anfasta. 
Détraquer, v. a. ajaa pilalle qe 

wonen); tärmellä, fiymüästä faattaa (Lo- 
ne); Hümmentüü, felkata; turmella, pi- 
lata; raislata, mietellä. — Sed, v. r. 
tulla Gämiölle, pilalle. 

. Détrempe, /. wefimaali; wefimaa- 
lila maalaaminen; (kuw.) mariage 
en d., fala-amwio. 

Détremper, v. a. felottaa yhteen; 
fekottaa medellä, veteen; kastaa mwäri- 
ainetta; poistaa karkaistus (teräkfestä), 
pehmittää terästä. 

Détresse, /. tusta, Hätä, ahdistus; 
1 de d., Gädänmertti. 

étresser, v. a. päästää palmilosta 
1. palmitto. 

étrier, 1. Destrier. 
Détriment, m. wahinko, tuastus, haite 

ta, wamma. — pl. jäännöljet, tähteet. 
Dötroit, m. (almi; wuorenfola; (wanh.) 

tuomiolunta. 
Dötrompement, m. barbaluulosta, 

erhetylkjestä faattaminen. 
tromper, v. a. harhaluulosta, er- 

hetykestä faattaa, neuwoa. — Se d, 
v. r. huomata erhetykjenfä. 

Détroncation, f. pään irrottaminen 
rungosta. 
Dötrönement, m. walta-istuimelta 

ſyolſeminen. 
Dötröner, v. a. karkottaa 1. fyüstü 

waltasistuimelta. 
. Détrônisation, f. tarkotus walta- 
tétuimelta. 

Détrousser, v. a. laskea 1. päästää 
alas fonnustetut helmat; ryöstää, ryb⸗ 
wätä. — Se &, v. r. laskea alas fon. 
uustetut helmanfa. 

trousseur, #. (wanb.) maantien. 
roswo, -rybmüri. 
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Détruire, v. a. purata, itää ; 
turmella, pilata, tehdä D etre 
tömälfi. — Se d, v. r. bulata L fur. 
mata itfenjä; faattaa toinen toistamja 
hukkaan, Gämittää toinen toistanja; 
riutua; toinen toistanfa lumota. 

Dette,.f. mella; d. active, faatawat ; 
d. passive, malfettawat; d-s criardes, 
pienet welat. 

Détumescence, f. 1. Désenflure. 
Deuil, m. furu; murhe, kaipaus; 

ne DOTE murhesaila; murhemäki, 
murbelaatto; faire son d. d'une cho- 
se, pitää afia menetettynä, hulkaan 
menneenä; être en d. de gn, fäydä 
murhepuwusſa jlun wuoffi; prendre 
le d. pour qn., pufeutua murhepu- 
fuun; quitter le d., luopua murhe 
pumusta. n. 
Deutöronome,m.Mofekjen wiideskirja. 
Deux. adj. taff. — m. laflonen; 

tous d., tous les d., molemmat; d. 
à d., falfittain, fatfitellen, parittain; 
en deux, fabtia; de d. jours l’un, 
jota toifin päimin; de d. fois l’une, 
joka toifin kerroin; donner, piquer 
des d., fannustaa molemmilla tan. 
nulfilla, (kuw.) rientää; page d., toi» 
nen ſiwu; article, tome d., toinen 
ylälä, oja; Henri d., Henri! toinen; 
e d. du mois, toimen päimä fuusfa; 
être entre d., olla fabbella päällä. 

Deuxième, adj. toinen; loger au d., 
afua toijesfa huonelerrasja. — dme- 
ment, ado. toiſekſi. 

Dévaler, v. a. ja v. m. lantaa, wie» 
dä alas; astua alaspäin, alas. 

Devancer, v. a. läydä edellä; eunüt- 
tää, ehtiä, keretä ennen, ennähtää; e6« 
tää ennähtämällä; päästä, ehdättää, 
joutua jfun fimutfe, edelle; (kumw.) woit⸗ 
taa, olla etemämepi. 

Devancier, iöre, s. edellinen, edel» 
täjä; — d-s, pl. efi-ijät. 

Devant, prep. ja adv. eteen, edellä, 
edesjä; ulkopuolella; au d. de, ado. 
fobtaan, wastaan; aller au d. de, 
mennä jluta wastaan; (myös) estää. 
De d, . edestä. Par d, pre. 
edesfä, läsnä-ollesja; edestäpäin. Ci- 
devant, ado. ylempänä, tätä ennen 
(Cirjasfa); ennen, muinoin, entinen; 
oi-dovant ministre, entinen ministeri, 
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Devant, m. etupusli, etufiwu; en 
uätye, ehdätys, etewyys; prendre le 
d., joutua ebelle, ennen; (tuw.) faaba 
etuwoitto, olla etewämpi; gagner le 
d., päästä edelle, etupuolelle. 

Devantier, m. efiliina, efimaate. 
Devantière, /. naifen ratjastuspuhu. 
Devanture, f. etupuoli. 
Dévastateur, trice, adj. ja +. bü- 

wittäwä ; häwittäjä. 
Dévastation, /. büwitys. 

- Dövaster, v. a. hävittää, autioittaa. 
Döveloppable, adj. jota woidaan 

év , J. ewoluti, matematils 
linen kouttuwiiwa. 

Développer, v. a. fehittää 1. lewit⸗ 
tää ani, kertää auki; (Euw.) felitellä, 
felmwittää, panna felmille; ilmottaa. 

Devenir, v. n. tulla jfsfin; d. grand, 
maigre, riche, faëwaa, farttua, tulla 
ot laihtua. rifastua; que voulez 
vous d., milfilä te aimotte; que de- 
viendra-t-il, mitä hänestä tullee; gui 
est il devenu, mihinkä hän on jou- 
tunut; gue sont devenus vos ser- 
ments, misjä omat nyt teidän wa 
Tanne; que devins-je à cette vue, 
milä minuun tulikaan tätä nähdesfäni. 

Dévergondage, m. jullea irstaifuus. 
Dévergo 60, adj. ja s. juifea, ndé, 

se Dévergonder, v. r. heittää faiffi 
Hämytön, irstas. 

éverrouiller, v. a. päästää fal- 
wasta 1. tellimestä. 

Devers, prep. luona, likellä, tylönä, 
maiheella. De à, prep. likeltä, wai⸗ 
Geelta. Par d, prep. tylönä. 

Dévers, rse, adj. fani, twino, far- 
08. — s. määrä puu; polmi, mutla. 

Déversé, 6e, adj. määrä, larjas. 
erser, v. n. ja a. olla kallellan- 

fa, kallistua; feifoa, riippua fallellanfa, 
winosſa; panna fallellenfa, winoou, 
tallistaa; (fuw.) muodattaa, läjätä: 
d. Vinfamie, Vopprobre sur gn. 

Döversoir, m. liilameden miemäri 
1. jnowa. 

Otir, v. a. riifua mwaatteet. — 
Se dA, v. 7. riijua maatteenfa; puleus 
tua ohuempiin maatteifin; (de) luo⸗ 
pua jotkin. 
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Dévôtissement, =. luopuminen (os 
maifuudesta). 

Déviation, f. vadastanja poikkeemi- 
nen; (luw.) eljyminen; sans d., poit» 
keematta. 

Dévidage, Dévidement, en. felalta, 
wyhtimeltä leriminen. 

évider, v. a. teriä myötimeltä, 
kelalta. 

Dévideur, onse, s. Pierijä, kelaaja. 
(D Vidoir. m. wyhtimet, wmyhdinpuu, 

Dévier, v. n. poileta radalta, tieltä; 
eljyä, hairahtua. — So à, v. r. bai- 
satua oikealta tieltä. 

evin, Devineresse, s. ennustaja. 
Devin, sm. (eläint.) jättiläiskävue 

(boa constrictor). 
Devination, f. Divination. 
Deviner, v. a. ja m. ennustaa; ars 

tata, olla armoituljilla, armata ars 
woitukſia. 

Devineresse, f. Devin. 
Dövirer, v. n. (laiw.) luislahtaa 

alas. — v. a. kehittää. 
Devis, m. ralennuljen lustannus- avs 

wio; ylimallainen armio; tuttamale 
linen fansfapube. 

visager, v. a. fyufii filmät 1. 
laswot. 

Devise, f. wertauskuwa, merlkiluma 
mielilaujfeineen ; mielilauje; chaque 
chevalier portait sa d., jolainen ri- 
tari fantoi merktikuwanſa; le corps 
de la d., merktiknwan kuwaus; l’âme 
de la d., merttiluman mielilaufe. 
= Deviser, v. n. tuttamallijesti jutella, 
jaabata. 

Dévisser, v. a. wääntää anti ruuti, 
vuumata aufi. 

Dévoiement, m. ullotauti, ripuli, 
watfuri; mino 1. faltewa afema. 

Dévoilement, m. paljastaminen, il- 
mifaattaminen. 

Dövoiler, v. a. paljastaa, ilmiſaat⸗ 
taa, ilmituoda. 

Devoir, v. a. olla wellaa 1. welasſa, 
olla twelallinen 1. welmwollinen; olla Hi. 
tollijuuden mwelasfa; je lui en dois, 
kyllä Hänelle fiitä kostan; je me dois 
à ma patrie, olen melwollinen, wella- 
ää antamaan itfeni alttiilji iſänmaal⸗ 
eni. — o. m. (minun j. n. €.) pitää, 
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Mytty, tavmitfee; arrwattawasti tapah- 
tua; ailoa; il doit venir demain, han 
tulee kaiketi huomenna; je dois partir 
demain, minä ai'on lähteä huomenna. 

Dä, ue, pari. wellapää, kule tu 
leva, fohtuu inen; la somme d-e par 
lui, fumma, jota hänen on wella; être 
d. à, faada alfunfa, fyntyä jetkin; le 
respect qui lui est d., fe funnioitns, 
jota hänellä on oikeus taatia, joka hä⸗ 
nelle on tulema; p er, röclamer son 
d., es ue anta, maatia faata- 
wan a. 

Devoir, m. melmollijnus, tehtämä; 
kirjallinen harjotus-aine koulusſa; was: 
tattama (tilisfä); se mettre en d. 
de, ryhtyä jkin tekemään, Hania; d. 
pascal, Tatolijen melmolliuus Päydä 
ripillä pääfkäijenä; — d-s pl. kunnian. 
ofotus, Pnniaterweifet; rendre ses 
d-s à, täydä funniatermeifillä; der- 
niers d-s, wiimeinen funnian-ofotus. 

Dövole, f. faire la d. jääbä pelittä 
pelatesfa. 

Dövoler, v. n. jäädä pelittä. 
Dévelu, ue, ad jälleen omistajalle 

peräytymä 1. omatfi menemä. 
Dévolu, Dövolut, m. wiran-omista- 

jan — tähden awo⸗ 
naiſe 
(un) d. sur gn, sur gc., pitää filmälä 
pyytämistä mwarten. 

évolutaire, m. je, jolle papinmirka 
entifen omistajan Pykenemättömyyden 
tähden annetaan (t. Dövolu). 

évolutif, ive, adj. appel, d., we» 
tominen bit-oifeustoon. 

Dévolution, f. entifen ijännän omal 
peräytyminen. 

Dévorant, nte, adj. nielemä, hawel⸗ 
tava, bawia, ahmaama, ahmatti, raa- 
telema; (kuw.) raimokas, hurja, Palv 
mana, ahtvalla ; tuima, ninha [tuu- 

a). 
vorateur, trice, adj. ja m. raa- 

telema; nielemwä; raimokas, hurja, tui- 
ua; ahwatti. 

Dévorer, v. a. repiä, raadella, niellä; 
ata, hotkaista; fyömyttää, fafwaa, 

wittäd; d. ses larmes, niellä Tune 
4; d. un affront, pitää louttaus 

—— färflä loukkaus; d. les 
cultés, uljaasti woittaa mwastukjet; 
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jäänyt papintila; jeter son|p 

Diab 

d. un Kvre, abnerëti lutea; Pambi- 
tion le dévore, funnianbimo fafwaa 
häntä. 

Dévoreur, f. Dövorateur. 
Dévot, ote, adj. jumalinen, juma- 

lata pelkäämä. — +. jumalinen; ulko» 
kullattu. | 

Dévotement, adv. jumalijesti. 
Dévotieux, euse, adj. jumalinen, 

harras. | | 
Dévotion, f. jumalijuus, Hartaus, 

jumalijuuden harjotus; lnopumaton 
ystämuyö, harrastawaifuus; faire ses 
-s, Läydä ripillä; être à la d. de 

gn, olla altis jluta palmelemaan. 
Dövou6, 6e, adj. omistettu 1. pyhte 

tetty jlulle; luopumaton, harras, us⸗ 
tollinen. 

Dévouement, m. uskollijuns, ystä- 
wyys, barrastamaifnus, luopnmatto- 
muus; alttiffi antamus (ifünmaan j. 
n. €. edestä). | 

Dévouer, 7. a. (à) omistaa, pybit- 
tää, uhrata. — Se d, 2. r.' (pour) 
pyhittää, uhrata itfenjä jkun edestä, 
panna itfenjä alttiikji. 

Dövoyer, v. a. eljyttää, wiedä harha- 
teille; tärmellä watfa, tuottaa watjuri. 
— 8e d, v. r. joutua oikealta tieltä 
018. 
Dextérité, f. näppäryys, letteruys, 

wikkelyys. | | 
Dextre, f. oifea fäfi, oikea pnoli. 
Dextrement, adv. näppärästi, fette- 

västi. 
Dextribord, t. Stirbord. 
Dey, m. dei (Tunis'in hallitftja). 
Dia, int. twafemmalle (ajajan huuto 

hemwofellenfa). | 
Diabète, m. (läät.) liiallinen kuſen 

miuodattaminen. | 
Diable, m. piru, Diifi, paha benti, 

pertele; un pauvre d., töyhä rautka; 
un bon d., färonijä, hywaluontoinen 
tollo. — int. no Hiift! 

Diable, m. tylinkaaputin, tastari; 
muurarin füfirattaat; mankkuri; hyrrä. 

Diablement, adv. pirullijesti, pa- 
hukfen lajilla. 

Diablerie, f. pirun ilme, perkeleen 
wehle; noituns, welbous. 

fablesse, /. ilkeä akka. 
Diablegot! int. jopa! no hiidesjä! 



Diab 

Diablotin, =. pieni piru; 
Ulinen falara; joteritn itetin fhoto- 
fatifafto. 

Diabolique, adj pirnllinen; ylen 

Diaboliguement, adv. pirullijesti. 
Diadroso, f. mätähaama. 

lon, m. nestelaastari. 
Dinoode 6, m. unihulla-fiirappi. 

mal, ale, adj. biakonin-. 
rä m. bialoninmirla; apu- 

laispapin wirka; feuralunnan palmeli- 
jan wirla. 

Diaconesse, f. diakonisfa. 
Diaconie, f. waiwais-, [airashuone 

(enfimäifillä risti tä); maitwaishoito; 
eräs lirfto Romasja. 
N Discoustique f. oppi äänen lajab- 
ukſes 
Diacre, m. diakoni, apulaispappi. 
Diadelphe, adj. (kasw.) diadelphia, 

talfiluntainen. 
 Diadelphio, f. (tasw.) takjiluntai- 

"Disdème, m. biabemi, kuninkaalli- 
nen otjaripa, (luw.) kuninkaallinen 
krunun, majesteeti. 

Diagnose, /. (fääl.) taudin oiretden 
tutkiminen, diagnoſi. 

lagnostic, m. oppi tautien oireista, 
biagnostila. 

jagnostigue, adj. taudin luontoa 
tutkima 1. tlmaifema; diagnostilli 
nen; signes d-s, oireet, jotka taubin 
fuontoa jelmimmin n iimaijemat 

Diagonal, ale, adj. baltaifewa, hal- | w 
Pileikkaama, diagonalinen ; ligne d-e, 
Diagonale, ballaifija, viagonali. 

Diaire, adj. päimwninen, joka elää 1. 
testää ainoastanja yhden päimän. 

m. lielimurre. 
Dialocticien, m. bialeïtifan opettaja. 

ue, bialeftila, logila, 
—— qe, S a 

ectiqement, adv. bialektillijesti, 
ri mulaifesti 
aN adj. leslustelun muo: 

etti dosfa 

lalogiser, v. a. efittää keskustelun 
L Taboespubeen muoboëfa. 

Dialogisme, m. taito efittää keskus⸗ 
teluu 1. kahdenpuheen muodosja. 
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vat tirjottaja. 
ja ogue, 

Diar 

heiden, lah⸗ 

kt 
tää kakfi tahi ufeompi 

—— st ſeamp 
m. (wanh.) toinen lah⸗ 

denyu niista." 
thée, f. alte⸗woide. 

Pe m. timantti. 
Diamantairo, m. timantinbioja; ti 

manttilauppias. 
Diamanter, v. a. timanteilla wa⸗ 

rustaa 1. toristaa; timantilfi muuttaa. 
Diamétral, ale, adj. läpimittainen, 

balfifuorainen, diametrali. 
Diamètre, m. testistäjä, läpimitta, 

bdiameteri. 
Diamoram (am = oom), m. fill- 

tiätsmarjan fiirapp 
Diandrie, f. a riheteisten kaswiluol⸗ 

fa, diandria. 
Diane. f. Diana, metſüstykſen ju- 

malatar Romalaifilla; aamurumppu, 
Jerätysrumppu, 

Diantre, m. biift, piru. 
Diapalme, m. palmuwoide. 
Diapasme, m. bywäbajuinen twoibe. 
Diapason, m. äänen tahi foittolo- 

neen fäwelsala; fämellin. 
Diapödöse, f. weren tunfeminen huo- 

koſien läpitje. 
, Diaphane, adj. lüpifuultawa, kuu⸗ 
a 
Disphanéité, f. tuulatfuus, fuulta- 

Disphorèse, Diaphose, f. Gvestämi- 
nen, bl'estys, Hiki. 

Diaphorötigue, adj. hi'ottawainen, 
hi'ostawainen. 

Diaphragmatique, adj. fybäufal- 
10011" 
Diaphragme, m. ſydänkalwo, wäli- 

lalwo. 
Diapré, 66, adj. monimwärinen, fir- 

jaa. 
Diaprer, v. a. tehdä kirjawakſi. 
Diaprun, m. Tuumuista keitetty wat⸗ 

jaa purfaawa aine. 
Diaprure, f. lirjatwuus. 

» Dispyötigue, adj. märlimistä jou- 
uttam 
Diarohie, F. lahdenhallitus. 
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Diarhée, 7. watfari, ripuli, uſtotauti. 
Diarthrose, J. vjealle päin täänty- 

wi nimel. 
Diastase, /. vinkahdus, uyrjähdys. 

yhteenkaowaneiden — vuumiineofien erils 
mä leikkaaminen; Llalkfisääntäväifen 
jafaaminen fabteen tawuhnn. 

Dièse, Diesis, m. risti, forotuémertfi 
Diastole, f. ſydämen leweytymis- | nuotin hesjä; forotnemerfillä merfittiy 

Viitteet. 
Diatonique, (foit.) biatoninen. 
Diatribe, /. ttes 1. tnima 1. fiul. 

fuinen m maetutiviotus; herjaawa liro 
otu 
i Dicacité, f. (wauh.) ilmekäs Inonne. 

Di loastère, m. tuomariluuta, Tihla- 

Dichotom me (ch = %), adj. | 
nätywä Peto]; A2) — 
Dichotomie, (ch — D * puolekſi 

nähyminen (kuun) puolifu 
Diclinie, adj. (kaew.) taipuminen. 
Dioot ]ödone, . ja f. faffifirtfat- 

nen; laffifirifainen asti. 
iotame, m. eräs fast (dictamnus 

albus). 
Dictamen (en = een), m. (wanb.) 

kehotus, yllytys; le d. de la consci- 
ence, omantunnon kehotus 1. Käni. 

Dictatour, m. biftatori, ytfinwaltias. 
Dictatorial, ale, adj. diktatorilli- 

nen, béfintualtias. 
Dictature, f. biftatorinwirla; ykfin⸗ 

walta. 
Dictée, JA edellä-janeleminen, Firjo- 

tettamalfi janeleminen. 
Dioter, 7. a. ebellä-janella; kirjotet⸗ 

tawalfi fanella; käskeä, määrätä, fäätää. 
Diction, . lanfetapa, tirjotustapa. 
Dictionnaire, m. fanafirja. 
Dioton, m. jana tahi puheenparfi, 

joka on ſananlaskukſi muuttunut; pisto- 
puhe, komppaſana. 

iotum (um = 00m), m. tuomio- 
päätöe.. 

Didaotigue, adj. bibaltillinen, opet 
tama, neuwowa. — f. opetustiede. 

Didaotiguement, ae. opettamais 

Dideau, m. fiertotwerfto. 
Didyme, adj. parittainen, parittain 

olema. 
Did 6, adj. (ladm.) laffiwaltais | { 

fet, bibynamia. 
dre, adj. angle d., tafapintai- 

nen kulma. 
Diérèse, f. (haaw.) luonnottomasti 

nuotti. 
Diéser, v. a. panna lorotnemerfki 

nuotin edelle. 
Diöte, sd ratvintojärjestys, elintapa 

(lKäkäriltä määrätty), nälkäparaunnus ; 
waltiopäimät. 

Diététique, adj. bietetillinen, tero 
weys-opin mukainen; termeys-opillinen; 

puolelfi — f. terweys⸗oppi. 
Diétine, /. wuli⸗ailaiſet waltiopäi- 

wät (Puolasfa). 
Dieu, m. Jumala; entre D. et soi, 

falaifuubesfa. 
Dieudonné, m. Jumalan fuoma (ris- 

tintänimi). 
Diffamant, nte, adj. pahaan hun⸗ 

toon faattawa, häpäijemä, kunniata 
louttaawa. 

Diffamateur, m. Punnianhäpäikjä, 
häwäistykfien lemittäjä. 

Diffamation, f. pahaan huutoon jaat- 
taminen; funnian häpäifeminen. 
Difamatoire, adj. k. Diffamant. 
Diffamer, v. aattaa pahaan Guus 

(on ämäistä tunnia, herjata. 
ifféremment, adv. erilajilla, eris 

—88 
Différence, f. erotus, erinfaltaifnus, 

erottama ominaifuus, wäli. 
Difföreneier, v. a. erottaa 1. mää- 

rätä erottamailet pminaijundet 
s a a érent, m. riita, Ji 

juttu: vi tara auppaa hieroesſa 
Different, nte, adj. vitatainen 

eroawainen; kaikenlainen. 
Différentiel, elle, adj. calcul d. 

differentiali-lasku, todenivaiheis-lasku. 
ifférentier, v. a. bifferentierata. 

Difförer, v. a. lykätä ]. jättää toistai» 
ſekſi. — 0. n. mwmiipyä, wiiwytellä; (de) 
olla erinkaltainen, erottua, erota; olla 
erimielinen. — So d, v. r. wiitväs= 
työ, myöhästyä ; tulla toistaifekfi ly⸗ 

ificile, adj. waifea, tukala, fans 
lala, maimaloinen, (tu.) äreä, tirreä : 
aire le d., tehdä esteitä, waileukfia, 
olla nurja, tyly. 



Diff 

Difficilement, adv. waileasti f. n. €. 
Difficulté, 7. waikene, hankaluus, 

tulaluus; waiwaloiſuus, waiwa; este, 
wastus, riita, eripnraifnns. 

Difficulter, v. a. waifeuttaa, työ- 
lästyttää. 

Difficultueux, euse, adj. nurjamie | e 
linen, wastahankainen, wastabaloinen. 

ifforme, adj. lumwaton, ruma, ru 
jostunnt. 

Difformer, v. a. muuttaa toifen 
Faire vsk rumentaa, kuwattomakſi 
ehdä. 
Difformité, f. fnwattomuns, rnmuus. 
Diffraction, f. walofäteiden taittu- 

minen. 
Diffus, use, adj. laajafanainen, mo- 

nifenainen, monimutkainen. 
ent, adv. laajafanailesti. 

Diffusion, f. lemiäminen (ivetelien 
aineiden); monifanaifuus, monimutkais 
fuus. 

Digame, 1. Bigame. 
rer, v. a. fulattaa (ruolasai- 

neita); tyystin miettiä, tuumata, apri- 
toita; Pärfä, pitää hymänänjä. — v. n. 
fulata. 

Digeste, m. panbdeltit, romalainen 
afetusfotous. 

ur, Digestoire, m. temiallis ? 

nen feittofone. 
Digestif, ive, adj. ruolaa fulattama, 

haamwoja hautoa. — s. ruokaa fnlat- 
tama 1. haamwoja hantoma lääke. 

Digestion, /. vuo'an fulatus; ban. 
tominen; (kem.) uuttaminen. 

Digital, ale, adj. et formis. 
Digitale, J. (Pasm.) eräs kasi (di- 

gtais). 
Digité, ée, adj. (lasw.) formen muo- 

toinen; marpailla warustettu [imetti- 
mäifistä eläimistä]. 

igitigrade, adj. warpailla astuma 
(timettämäifistä]. 

Digne, adj. (de) anfaitjema, mal» 
dollinen; arwokas, armollinen, anfiol- 
finen. 

Dignement, adv. armollaasti, ar- 
wolliſesti. 
Di er, v. a. mabbolifeffi, anſait⸗ 

ſewakfi tehdä. 
Dignitaire, m. arwopailan haltija, 

Torkea mirkamies. 
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Dignité, f. armo, arwolliſuus; arwo⸗ 
paitka, —X (laet.) armwoterta. 

Digon, m. (laiw.) wiirifaito. 
Digression, J. poikkeeminen, poikkee 

mné. 
—& J. pato, toe, ſulku; (kuw.) 

€. 
Diguer, v. a. rakentaa fulku, toe; 

fannustaa. 
Digyne, adj. (ta8w.) falfiseminen. 
Dilacération, f. repiminen. 
Dilacérer, v. a. repiä, haaskata. 
Dilapidateur, trice, adj. ja s. tule 

laama, tuhlari. 
Dilapidation, /. tublaaminen, tube 

lens. 
Dilapider, v. a. tuhlata, hukata. 
Dilatabilité, /. menymäifyys, laaje⸗ 

nemaifuus. 
Dilatable, adj. wenywä, laajenewa. 
Dilatateur, m. f. Dilatatoire. 
Dilatation, /. laajentaminen, wenht⸗ 

täminen. 
Dilatatoire, m. eräs haawnrin afe, 

jolla menytetään. 
Dilator, v. a. laajentaa, wenvttäü. 
Se d., v. r. laajentua, wenya. 

Dilatoire, adj. (lafit.) pitkitystä 1. 
miimytystä waikuttawa. 

Dilatoirement, adv. 'otimwyttäen, 
toistaifetfi lykäten. 

Dilayer, v. a. (wanh.) wiimyttää, 
lykätä toistaifekji. 

Dileetion, j. fristillinen rallaus; vo- 
tre d., armonimitys, jolla paawi ni. 
mittää ruunattuja henkilöitä. 

Dilemme, m. dilemma, epäjohtaus; 
pula, abbinto. 

Dilettante, m. jlun taiteen harras⸗ 
taja. 

Dilettantisme, m. taiteen harrastue. 
Diligemment, adv. mwireästi, reip- 

paasti, hilpeästi; ahkerasti; tyystin. 
Diligence, f. wireys, nopeus; ahte 

ruus, uutteruus; buolellifuns, buolen- 
pito; eräs postimaunun 1. postilaiman 
laji; (lafit.) walmominen; faire d., 
rientää; en d., kiirunsti, rientämällä. 

Diligent, nte, adj. wirel, reipas, 
hilpeä; huolellinen; ahkera, uuttera, 
malpas. | 

Diligenter, v. a. joubuitaa, kiruh- 
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taa. — v. m. ja Se d. v. r. kiiruh⸗ 
taa, rientää, olla ahkera. 
Dilavien, enne, adj. wedenpaiſumuk⸗ 

fem», webdenpaijumus-. 
Dimanche, m. funnuntai, pyhäpäi- 

mä; d. gras, piinamiilou edellinen fun- 
nuntai; d. de carème, laskiaisſunnun⸗ 
tei; d. des rameaux, palmujunnuntai; 
d. de quasi modo, pääfläijen jülkei⸗ 
nen funniuntai. 

Dime, f. tymmeneljet, tibnuti. 
Dimension, /. mittaijuus, awaruus, 

laajuus, mitta; (kuw.) prendre ses 
d-s dans une affaire, määrätä mene- 
tykkenjä jufin afian fuhteen. 

îimer, v. n. fantaa fymmenelfet; 
olla oikeutettu tihunnin faantiin. 

Dimerie, f. tibuntifunta, alue, josta 
jlu fantaa ymmenefjet. 

Dimour, m. fymmenesten kantaja. 
Dimier, m. fymmenesten lolooja. 
Diminuer, v. a. wähentää, halwen⸗ 

taa. — v. n. wähentyä. 
Diminutif, ive, adj. mähentämä, bal- 

wentawa. 
Diminutif, m. (fiel.) wähennysjana. 
Diminution, f. wäfbeueminen, halpe⸗ 

neminen; helpotus; pylmään kapenemi⸗ 
nen —— 

Dimissoire, m. lettres dimittoria- 
les, NA pl. piispan kirjallinen Iupa läh⸗ 
temään papinmirlaa toimittamaan tot- 
feefa hiippakunnasfa. 

Dinanderie, f. mesfinfiteoffet. 
dier, m. mesfinkimalaja; mes: 

finkilalujen tauppias. 
Dinatoire, adj. heure d., päimvällis- 

tunti; dejeaner d., f. Déjeüner. 
Dinde, m. ja | fatftunafufto : ; Lait: 

funafaua; (fun. tolfo, baubi. 
Dindon, m. falffuna; tolmana. 
Dindonneau, m. taittunanpoikanen. 
Dindonnier, ière, s. fallfunau pai- 
m tuw.) maamouffa. 

APA päimällinen, päimälliss, 
—**8 a (matkoilla). 

Diner, v. n. fyöhä päimällistä, at- 
rioita. 

Diner, Din6, m. päimällis-atria; 
päimällisruola. 

Dinette, f. pieni päimällinen. 
Dîneur, m. päimällismieras; fe jou- 
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Diocésain, aine, adj. hiippalnunan-; 
— a —— 

ipp ippakunta. 
—8 f (kasw.) taljilotoifien kae⸗ 

mien luokka 
Dioique, ‘adj. (kasw.) faffifotoiuen 

(taswi). 
Dioptre, m. biopteri. 
Dioptrique, f. bioptrila. — adj. 

btoptrinen. 
Diorama, m. biorama, taulu, josja 

kuwataan taimaanranta maihtelewasja 
taloja, itääntkuin päivän eri ailoina. 
Dioscures, m. pli. dtoslurit; Castor 

ja Kadi tähtifi erö Kalfoifet. 
Diphthongue, /. Caffi-ääntämäinen, 
Nue 

ylle, adj. (faëw.) fatfilebtinen. 
Diplomate, m. Diplomati, maltio- 

mies, waltiomiijas. 
Di plomatie, f. diplomatia, tiede wal⸗ 

tioiden testinäifistä fubtetsta ja niiden 
eduista; wälitystaito waltioiden keski⸗ 
näifisjä oloisja; ministeriluuta, wal⸗ 
tiolähettiläs-klunta. 

Diplomatique, /. diplomatila, taito 
felwittää wanhoja Bistoriallifia allu- 
lirjoja 1. tobtstuslirjoja. 

Diplomatique, adj. biplomatillinen; 
corps d., waltioläbettiiäs-funta. 

Diplomatiste, m. biplomatilan har⸗ 
rastaja. 

Diplôme, n. diplomi, allulirja; 
rustuskirja, wanba afialirja; wir a- 
waltuus, aateliskirja. 
Diplopie, f. faffittain näkeminen, 

wila filmisjä, jonka ſyystä kaikki efi- 
ueet näkymät faffittain. 
Dipode, adj. talfijalkainen, kakſi⸗ 

Hina ä tyylä 1peas, m. eräs musta lyykärme. 
Diptöre, adj. faffifiipinen. — m. 

tt pis hyönteinen. 
iptère, m. rafennus, josja on pyl- 

wäsritvit 1. ftwuralennuljet fabden- 
puolen. 

Dire, v. a. fanoa, laufua, puhua, 
fertoa, fanella; merkitä; laulusja, ru- 
noëfa kertoa; kertoa (ähjynjä; laufua 
(taidollijesti), deklamerata; ilmottaa, 
fehvittää; d. la bonne aventure, eu- 
uustaa ; cela va sans d., on itjestänjä 

la pää-atria päimällinen on; abwatti. ſelwä; on dit, fanotaau, "huhu; trou- 
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ver à d. à gc., tehdä muistutuklfia 
jkin aflata mastaan, nuhdella jfin; il 
s’y trouve à dire un écu, fiinä on 
muistuttamista yhden markan [ubteen; 
faire d., fanoa fanoneeffi, (myös) 
faattaa jtn puhumaan; qu'est ce 
d., mitä fe merlitfee; Part de bien 
d., faunopubeliaifuué-taito; d. la mes- 
se, lukea mesſu. — So A, v. r. mi 
mittää itfenfä, pitää itfenjä jualin, olla 
olewinaan, fanoa olemanfa; fanoa ite | 
fellenjä; [anoa toinen toifellenja. 

Dire, m. laufunto, fertomus; au d. 
de tout le monde, fofo maailman pus 
Geen mukaan; au d. des anciens, muis 
noisten luulon, arwelun mukaan; au d. 
des experts, afiantuntijain armelun 
mutaan. 

Direct, cte, adj. fuora, fuorafuun- 
tainen; wülitün. 

Directement, adv. fuorasti, mwälit- 
tömästi. 

Directe, f. mälitön läänitys. 
Directeur, trice, s. johtaja, efimies ; 

rippt-ijä, flefun-paimen. 
irectif, ive, adj. hallitfemwa. 

Direction, /. ballinto, johtokunta; 
fuunta; biens en d., omaifuus, jota 
on pantu holhonkjen alle. 

Directoire, m. direktorio, ballitus- 
lunta; fictfofalenteri. 

rial, ale, adj. bireltorion-, 
hallituskunnan:. 

Diriger, v. a. johtaa, (uunnittaa; 
hallita, johdattaa. 

Dirimant, nte, adj. laillijesti awio- 
liittoa purfaatva. 

Disant, Soi-disant, nte, adj. it- 
jeniä jlskin fanowa, mainitfema, muka 
olewa. 

Discale, f. painon mähenemiuen. 
Discant, m. biéfanti. 

. Diseeptation, f. firjallinen 1. fuul- 
linen wäittely. 

Discernement, m. erottaminen; äly, 
älylliſyys, taju. 

Discerner, v. a. erottaa; älytä, tajuta. 
Disciple, m. oppilag, opetuslapfi, 

oppilainen, oululainen; labfolainen. 
ciplinable, adj. oppiwainen, by- 

wä-oppinen. 
Disciplinaire, adj. turia koskewa, 

kurinpidon⸗. | 

241 Disc 

Discipline, /. opetus, fasrwatus; 
kuri, furinpito, kuritus, ranklaistus; 
fääntö, afetus; ruoska. 

Discipliner, v. a. pitää furisfa, tos 
tuuttaa kuriin, luntoon; kurittaa. — 
Se d., v. r. tottua furiin, kuntoon. 
Discompte, f. Escompte. 
Discontinuation, f. Teskeyttäminen, 

feijahtaminen. 
Discontinuer, v. a. teskeyttää, ſei⸗ 

abtaa. 
isconvenable, adj. fopimaton, fää- 

dytön. 
Disconvenance, /. fopimattomuus ; 

epäfopu; epäkohta. 
Disconvenir, v. n. olla erimielinen, 

eri mielisjä; (de) kieltää, emätä. — Se 
d. v. 7. olla Peskenänjä riitaifet; (de) 
olla toinen toijellenja kelpaamattomat. 

Discord, m. (manh.) eripuraifuus. 
— adj. m. epäjointuinen. 

Discordamment, adv. epäfointuifesti. 
Discordance, /. epäjointu; (kuw.) 

eripuraifjuus. 
Discordant, nte, * epäjointuma ; 

wäärin fämelletty, paha-ääninen; ſo⸗ 
pimaton. 

Discorde, f. eripuraifuus, riita. 
Discorder, v. n. olla. yhteen fointu- 

matta. 
Discoureur, euse, s. jaarittelija, lör⸗ 

pöttelijä; fananfa fyöjä. 
Discourir, v. n. jutella, Pe 
Discours, m. puhe, fansfapube, haas- 

telu, palina; efitelmä, tutkimus. 
courtois, oise, adj. (wanh.) epä- 

kohtelias. 
iscourtoisie, f. (wanh.) epätoh- 

teliaifuuns. 
Disor6dit, m. epäluottamus. 
Discrédité, 6e, adj. epüluottamut: 

feen joutunut; luottamusta fabottanut. 
Discréditer, v. a. faattaa epüfuot- 

tamukſeen. 
Discret, ôte. adj. armelemainen, 

miettimä, warowa, älykäs, tarlla; waitis 
olewa, mwaitelias, Hiljainen; (Iääk.) pe- 
tite vörole d-e, erillänjä olewat ro⸗ 
fonnyppylät, jotka eimät ole yhteen» 
juosseet, hymwän-laatuinen rofko. 

Discrötement, ad». arielemaijesti 
ne 
Discrétion, f. artwelemaifnus, mietti- 

16 
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walſyys, tarftuns, larttamaifuus ; mais 
teliaifuus ; mielimalta; âge de d., typ 
itä, järkemymyden ilä; se remettre 
la d. de gn, luottaa jlun järkewyyteen, 
älyyn; se mettre à la d. de gn, an; 
tautua jlun mielimwaltaan, jfun täsket- 
täälfi. — Ad, adr. mielen mulaan; 
les soldats vivent à d., fotamiebet 
elämät omamaltaifesti, mielenjä mus 
taan; se rendre à d., antautua ehdot- 
tomasti jkun armoihin. 

Discrétionnaire, adj. pouvoir d, 
tuomion lautta waltuutettu. 

Disoulpation, j. (yytöfjestä puhdis 
taminen 1. wapauttaminen. 

Disculper, v. a. [yytöljestä puhdistaa 
1. wapauttaa. — Se d., v. r. pubbis- 
taa itjenjä [yytökfestä. 

Discursif, ive, adj. faculté d-e, 
tyly johdelmien telemifeen. 

Discussif, ive, adj. (läät.) bautotva. 
Discussion, f. tarfla tutkimus, tes-|n 

tustelu, mäittely; fanaliista, jantkka; 
[aillinen ryöstö; sans division ml 
d., faiffi yhden ja ykä kaikkien puos 
lesta. 

Discuter, v. a. tarkasti tutkia, wüi- 
tellä; Taillijesti viifua. 

Disert, erte, adj. puhelias, fauno- 
puhelias. 

Disette, f. puute, nälänhätä; être 
dans la d. de, olla jlin puntteesfa. 

Disetteux, euse, adj. (wanb.) puute 
teen-alainen, hädän-alainen. 

Diseur, euse, s. fanelija, tertoja; 
un beau d., lörpöttelijä, jaarittelija ; 
d. de bonne aventure, ennustaja, 
ouwaaia; d. de nouvelles, uutisten 

. juttujen juolfuttaja. 
Disgräce, /. epäjuofio, epä-armo; 

tapaturma, onnettomuus; bempetben, 
fulon puute. 

Disgracié, 6e, adj. epäfuofioon jou- 
tunut; (kuw.) kuwaton, ruma. 

Disgracier, v. a. fuowuttaa 1. fiel- 
tää fuofionja jtulta. 

Digracieusement, ads. 
masti; wastenmielifesti. 

Disgracieux, euse, adj. fuloa, hem- 
peyttä puuttuma; mwastenmielinen. 

isgrögation, /. ſurwominen; was 

fulotto. 
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Disgröger, v. a. furwoa, hienontaa ; 
Hajottaa walonfäteet; d. la vue, häi⸗ 
ätetä, heijastaa. 

isharmonie, f. epäfointu. 
Disjoindre, v. a. erottaa, erittää. — 

Se d, v. r. irtaantua, eritä toinen 
toifesta. 

Disjonctif, ive, adj. erottaa; (fie- 
(109) erittämäinen, bisjunftivi. 

islocation, f. niufabbus, nyrjäh 
bug; fotamiesten fijotus. 

Disloquer, v. a. niufabtaa, nyrjäh 
tää; faattaa Poneen eri ojat pailoiltan- 
fa, epäjärjestykjeen. — Se d, v. r. 
niulahtua, nyrjähtyä. 

Dispache, f. tapahtuneen meritva- 
hingon armio-lasku 1. korwauslasku. 

Dispacheur, m. partage Een at” 
wiomies ]. arwaaja; merimabiugon for. 
wauslaskun tekijä. 

Disparade, /. haihtuminen, fatomis 
en 
Disparaitre, v. n. fatoa, fabota, hä- 

mitä, haihtua. 
Disparate, adj. erilaatuinen, eris 

luontoinen, ristiriitainen; — f. eri» 
luontoifuus, järjestykjen puute, luonte- 
wuuben puute; faire d., jyrkästi pis. 
tää toifesta erillenjä; moments d-s, 
mielenbairabtumifet. 

Disparité, f. erilaifuus, erinkaltais 
uus. 
Disparition, Disparution, f. fato- 

minen, haihtuminen. 
Disparoitre, 1. Disparaitre. 
Dispendieux, euse, adj. juurimal- 

fuinen, maljamainen. 
Dispensaire, m. nemvo lääkkeiden 

malmistamifesta; apteekarilirja; mais 
wais⸗apteeki. 

Dispensateur, trice, s. jakailija. 
Dispensatif, ive, adj. jalailema. 
Dispensation, /. jalaileminen. 
Dispense, f. wapautus, helpotus, 

luwan-anto poikkeemijeen fäännötstä; d. 
däge, myönnetty poikkeus määräyt= 
fistä ijän fuhteen; d. Vepouser une 
arente, naimislupa fukulaifille; d. 
es degrés, wapautus afabemiallisten 

arwojen läymifestä. 
Dispenser, v. a. wapauttaa; fuoba 

lofäteiben hajoaminen; büifüietys, hei- , belpotus 1. poikkeus jääntöjen fuÿteen: 
? jastue. i jalaella; walmistaa lääkkeitä. — 
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v. r. (de) jättää telemäüttü, heittää te- 
femättä, pitää itfenjä mwapantettuna 
jotkin tekemisestä. 

Disperme, adj. (tasw.) faffifieme- | 

isperser, v. a. tylwellä, riputella, | 
bajotella, lemitellä, jakaella. 

Dispersion, f. hajotteleminen, lemwit- 
teleminen. 

nibilité, /. efineen oleminen fii- 
nä tilaaja että fitä moidaan mapaasti 
Täyttää; officier en d., palmelukfesta 
wapautettu, mutta tarpeen tullesfa taas 
wirkaan astumaan welwotettu upfieri. 
= Disponible, adj. Täytettämäffi altis, 
jonfa kansſa fopit mielenjä mukaan 
menetellä, 

Dispos, ad. m. wikkelä, reipas, uljas. 
Disposé, 6e, adj. bolullinen, halua- 

ma, taipuma, fernas, betas. 
Disposer, v. a. järjestää, fäätää; 

Täytettämäkfi afettaa; malmistaa, pitää 
huolta. — v. m. (de) hallita 1. wallita 
jän ylitfe, fäätää, määrätä jotkin; 
myytä pois; (fum.) Dieu a disposé 
de lui, Sumala on Entfunnt hänet pois. 
— Sed, v. r. (à) walmistaiba jiekin, 
hantkkia. 

Dispositif, ive, adj. walmistamwai- 
nen, edellinen. — m. päätökljen, afetul- 
fen ofa, josfa itje jäätämifet löytymwät. 

Disposition, f. järjestäminen, lait- 
taminen, laitos, ſowellnttaminen; fää- 
täminen, fäätös; oikeus määrätä 1. jää, 
tää 1. ajettaa; fääntö, ajetus; taipu- 
mus, miettymyö, halu, mieli; kyky, 
fnommonlabja; tila, laatu (termeyden); 
mielteala, mielenlaatu (muita fo 
taan); aifomus, hanke; d-s entre vifs, 
keskinäinen —testamenti; cela est à 
ma (en ma) d., fe on minun täytettä- 
wäffi annettu, minun täytettämänt ; 
être en d., en la d. de, olla aito- 
mutljfesfa, Gankkeesfa; être en bonne, 
mauvaise d., olla hymäsjä, huonosfa 
teretydesfä; avoir bonne d. pour gc., 
olla marnstettuna hywillä luonnon⸗ 
lahjoilla jhkin. 

Disproportion, f. epäjuhta; erinkal- 
taifuns. 

Disproportionné, 6e, adj. epäinh- 
tainen, fubbaton. = ad. epaſuh 
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Disproportionner, v. a. faattaa epä- 
fuptai elfi, fubbattomaffi. 

Disputable, adj. riiban-alaînen, rii- 
tainen. 

Disputailler, v. n. janata, jantata. 
_ Disputaillerie, /. janaus, jutta, 
janfla. 
W Dispute, f. mwäittely, fanariita; wüi- 

8 
Disputer, v. n. riidellä, kiistellä, 

julata; mättää, mäitellä; d. de, fil- 
wotella jstfin, olla wertainen. — v. a. 
tehdä riidan-alaifelji, kilwotella, koet⸗ 
taa faamiuttaa ennen muita; il lui 
disputa le prix, jän filwottelt hänen 
kansſanſa palkinnosta; le d. à an, 
mwetää wertoja jhulle: Thèbe le pou- 
vait d., avec les plus belles villes. 
— 8So d. v. r. leskenänfjä kiistellä ]. til: 
wotella. 

Disputeur, m. ja adj. rittelijü, 
torahammas ; rittaifa. 

Disque, m. fieffo, jota muinoifet heite 
timät Tilmotusleikisjä, disko; taiwaan⸗ 
fappaleen näkymäinen kehrä; (kasw.) 
tehrä, lapa. 

Disquisition, f. tieteellinen tutkimus, 
oppinut efitelmä. 

issecteur, £. Disséqueur. 
Dissection, [ ruumiin leikkaus. 
Dissemblable, adj. erinlaltainen, eri- 

näköinen. 
Dissemblablement, adv. erinkaltais 

festi, erinäköijesti. 
Dissemblance, f. erinfaltaifuus, eri» 

nätöiyys. 
Dissémination, f. fylwäminen. 
Disséminer, v. a. tylmää, bajotella, 

lemitellä. 

N. issension, f. eripuraifuus, epäjopu, 
riita. 

Dissentiment, m. erimielijyys. 
Disséquer, v. a. leilata (ruumis), 

leiflaamalla tutkia organillijen ruu- 
miin fifärafennus. 

Disséqueur, m. runmiin leittaaja, 
anatomisti, profeftori. 
Dissertateur, m. oppineiben efſitel⸗ 

mien tefijä. | 
Dissertatif, ive, adj. oppineen efi 

telmän luontoinen. 
Dissertation, /. oppinut efitelmä. 
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Disserter, v. n. efitellä 1. felmitellä 
oppi-aine. | 

issidenoe, /. luopumus, luopumi⸗ 
nen, erlaneminen. 

Dissident, nte, adj. usfonlabtolai- 
nen, uskonlahkoon fuuluma. — m. bis- 
fibenti, Lutherilaisten ja reformeerat⸗ 
tujen nimitys Puolasja; bisfenteri 
(Œnglannisia). 

Dissimilaire, adj. erinlaltainen, eris 
fuoutoinen. 

Dissimilitude, f. erinfaltaifuus, eris 
näköifyys. 

Dissimulatour, trice, s. teeskentelijä. 
Dissimulation, f. teeskentely, tees- 

tennellys. , 
Dissimul6, 66, adj. teeskenneltty, fa- 

vala, wiekas; luihu; ulfofullattu. 
Dissimnler, v. a. peittää, falata, olla 

näkymiin päästämättä. — v. nm. tees- 
tennellä, 
, Dissipateur, trice, s. tublari, tub- 
aaja. 
Dissipation, f. tublaaminen, hämit- 

täminen, hukkaaminen; humikli; bu- 
witteleminen. 

Dissiper, v. a. tuhlata, bhämittää, 
hukata; humitella. — Se d., v. r. bu: 
mitella itfjenjä, humitukfila haihdut⸗ 
taa; haihtua, hajota; dissipé, ée, part. 
ja adj. hajamielinen; humwitukfiin tais 
puma 1. hetas. 

Dissociable, adj. epäjeurallinen, ſeu⸗ 
toja fammowa. 

Dissolu, ue, adj. irêtas, hurja. 
Dissoluble, adj. (kem.) liukenewa. 
Dissolument, adv. irstaasti. 
Dissolutif, ive, adj. linottama. 
Dissolution, f. liuottaminen, erotta- 

minen; irstaifuus. 
Dissolvant, nto, adj. liuottawa, pur⸗ 

faatva. — m. linotus-, purkaus-aine. 
Dissonance, f. epäjointu. 
Dissonant, nte, adj. epüfointutva. 
Dissoner, v. a. epäfointumalta fuu- 

Ina, pahalta fuulua. 
Dissoudre, v. a. liuota, fulattaa; 

haiduttaa; purata, hajottaa, lumota. — 
Se d., v. r. purkautua; hajota. 

Dissuader, v. a. (de) fieltüü, estää, 
kehottaa luopumaan. 

Dissuasion, f. fielttminen, tehotus 
luopumaan. 
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Dissyllabe, Dissyllabigue, adj. tal- 
fitamuinen. | 

Dissyllabe, m. faffitatmuinen jaua. 
Distance, f. wälimatfa, wäli, loma, 

etäifyys; (fuiv.) erotus, erinkaltaijuus; 
tenir & d., pitää etäijyydesjä, likelle 
Kästämättä; de d. en d., müürämat- 
ojen pääsfä, fiellü täällä. 
Distant, nte, adj. faulainen, etäinen. 
Distendre, v. a. pingottaa 1108, pul- 

listaa ulos. | 
Distension, f. pingotus 1. lemwittämis 

nen ulospäin. | 
Distillateur (ill = il), m. tislaaja, 

bistillatori. 
Distillation, /. tislaus, tislaami- 

nen; tislaama. 
Distillatoire, adj. tislaukjeen kuulu. 

wa, tislaus-. 
Distiller, v. a. tislata; wuobattaa. 

— v. n. wuotaa, tipahdella. 
Distillerie, f. tislauslaitos. 
Distinct, , adj. erotettu; felmä, 

felkeä, tyystin eroaa. 
Distinctement, adv. felmästi. 

N Distinotif, ive, adj. erottama, merk⸗ 
mä. 
Distinction, f. erottaminen, erikſen⸗ 

[& merlitfeminen 1. luetteleminen; ero- 
tus, wäli; kunnian⸗merkki, kunnian- 
ofotus, kunnioitus; oimafuntoifuus ; 
felmitys, ſelitys; de d., oimaluntois 
nen, uhollinen; la place de d., tun- 
nia-iétuin, ylistetuin. 

Distingu6, 6e, part. ja adj. erotettu; 
mainio, merkillinen, voimallinen, ars 
wollinen, ylhäinen. 

istingaer, v. a. erottaa; (de, d'a- 
vec) huomata erotus, erottaa: d. Va- 
mi d'avec le flatteur; tehdä mainioffi, 
huomatulfi. — Se d., v. r. (par, en- 
tre) tehdä itjenfä buomatutfi, olla jot- 
lin merfilinen ]. mainio. 

Distique, m. bistilo, pariswärjy. 
Distorsion, f. wääntyminen. 
Distraction, /. Iohlominen (maan); 

G) toifeen oikeuteen lykkääminen; 
ajamielifyys; mielen mirkistyä, hu⸗ 

witteleminen, humwi. 
D ire, v. a. erottaa 1. metää 

ois; häiritä, estää; tehdä bajamieli- 
eff. — d. 2. r. huwitella, huwi⸗ 
tukſilla mwirkistäytyä. 
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Distrait, te, adj. hajamielinen, hok⸗ 
faamaton, epähmomiollinen. 

istribuer, v. a. jafaella, tafata, 
ofitella; (fotam.) fijotella; järjestää. 
jo Diniributeur, 00, s. jafailija, ofits 

ja. 
Distributif, ive, adj. jafailewa; erot» 

telewa. 
Distribution, f. jato, jafaaminen, 

ofittaminen, järjestäminen, ja'otus. 
District, sm. alue, lunta, fihkatunta ; 

cela n’est pas de mon d., et fe fuuin 
minun tuomioluntaan. 

Dit, m. laufunto, lauſe, mietelmä, 
fananparfi; il a son d. et son redit, 
hän puhuu ristiriitaifesti, peräyttää 
fanante. 

Dit, te, part. ja adj. fanottu, lau- 
futtu, päätetty; mainittu. 

Dithéisme, m. usfonto, joka käypi 
ulo8 fabbesta alkuperusteesta. 

Dith be, m. bitprambi, innos⸗ 
tut Juomalantu. N , 

ithyrambigue, adj. bityrambinen. 
Dito, Ditto, adv. fanroin, bitto. 
Ditome, adj. talfijakoinen. 
Diton, m. fa tRifämeleinen interwalli. 
Diurétique, adj. tusta pakottava. 
Diurnal, m. fatolilainen rukoustkirja. 
Diurne, adj. jolapäimäinen; päimän 

olema 1. testämä. 
Divagation, f. aineesta poikkeeminen. 
Divaguer, v. n. poileta aineestanja, 

harhailla. 
. Divan, m. turffilaifen fuitanin wal⸗ 
ttoneumvosto; ſohwa. 

Dive, adj. (wanh.) 1. Divin. 
Divergence, f. wiiwojen 1. fäteiden 

Baijoominen 1. erillenjä meneminen; 
mielien ja ajatukjien erinkaltaijunus 1. 
eron mwaifuus. 

Divergent, nte, adj. hajoowa, eri 
fuunnille menemä. 

Diverger, v. n. Jajoutua, mennä eri 
fuuunille; (tuw.) olla ristiriidasfa, olla 
eroaa. 

Divers, se, adj. eri, erinäinen, fai- 
fenfainen. 
Diversement, adv. 

eri tamalla. 
Diversifiable, adj. muuttua, munt- 

telewainen. 
Diversifier, >. 

erinfaltaifesti, 

a. monenlaifesti 
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muuttaa, tehdä moninaifeffi, maibtele. 
maifesti toimittaa, waihetella, tuottaa 
mwaihteloa. 

Diversion, f. poisfaattaminen, pois- 
johtaminen, haihduttaminen; fimuryn- 
täys mihollijeen hänen mwoimainja ja- 
— tahi huomionſa poistamijelfi 
pääpaikasta; faire d. au chagrin de 
an, haihduttaa jlun furu, tuottaa lies 
witystä jun furusfa. 

Diversité, f. monenfaltaifuus, erin- 
faltaifuus. 

Divertir, v. a. johtaa pois, estä, 
äiritä; laittomasti anastaa, jalaa 1. 
uwattomaëti omalfenja ottaa, miedä 
pois; humittaa, humata. — So à. ». 
r. (à) humitella jlkin, huwia etfiskellä 
jotkin. 

pivertinsant, nte, adj. hupaija, rat» 
toija. 

Divertissement, m. ajammiete, Gus 
mike, humwitus, ratto; tansfit ja lau⸗ 
lut näytelmäsjä ]. näytelmän perästä; 
anastus, falaa omistaminen 1. pois- 
mwieminen. 

Dividende, m. jaettawa; ofuus, ofin. 
To, faamasofa. | 

Divin, ine, adj. jnmalallinen, tai- 
maallinen. 

Divinateur, trice, s. ennustaja, tie» 
täjä. 

Divination, f. ennustustaito; en- 
nustus. 

Divinatoire, adj. emnustus-; emtus- 
tawa; bague d., tailas, loihtumapa; 
art d. ennustustaito, taifataito. 

Divinement, adv. jumalallijesti, tais 
maallijesti. 

Diviniser, v. a. jumaloita, tehdä jus 
malaffi. 
, Divinité, f. jumalallijuus, jumas 
uus. 
Divis, m. par d., ofittain, eriffeen. 
Divisement, adv. (wanb.) erikfenjä. 
Diviser, v. a. jafaa, jatailla, ofi⸗ 

tella, ja'ottaa, luotittaa; erottaa, tehdä 
riitaifitfi, erimielifitjt. — So d, v. r. 
jataantua; Käydä eripnraififfi, riitaan» 
tua. 

Diviseur, m. jafaja. | 
Divisibilité, f. jafaantumifen male 

boflifnus, jakaumaijuus. 
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Divisible, adj. mahdollinen jakaa, 
jakaumwainen. 

Division, f. jato, jalaminen; loblo, 
fuotla, ofasto; jakolasku; fotajcuton 
ofasto, diwiſia; eripuraifuus, erimielis 
(998; (Pirjap.) ſidewiiwa. 

Divisionnaire, adj. (000) diwi⸗ 
flans; général d., diwiſian kenraali. 

Divorce, m. awio⸗ero; ero wuoteesta 
ja ajumukjesta; ertpuraijuus; faire 
d. avec gn, ottaa eronfa jtusta; faire 
d. avec le bon sens, antautua kaiken⸗ 
moiflin fullutnffin. 

Divorcer, v. n. (d'avec) erota awio- 
liitosta, purata amioliitto. 

ation, j. fewittäminen, ilmot- 
taminen (huhun, falaijuuden). 

Divulguer, v. a. lemittää (bubu); 
ilmaista, julistaa. 

Divulsion, f. (baaw.) irlirepiminen. 
Dix, adj. fymmenen, {ymmenes. — 

s. fommbünen, fymmennumero; dix- 
sept feitfemäntoista; dix-huit, fab- 
beffantoista; dix-neuf, yhdeljäntoista. 

Dixième, adj. fymmenes. — m. fym- 
menes ofa. 
Dixièmement, adv. lymmenennelfi. 
Dixme, f. Dime: 
Dizain, m. tymmenmärfyinen runo- 

elma; fymmenriwinen wär tymmen- 
fuulainen rukousnauha; lymmenkunta. 

Dizaine, f. lymmentunta; par d, 
lymmenittäin. 

Digeau, m. fubilas, josfa on tym- 
menen fitomaa ; fymmeneu Beinätaaftaa. 

Dizenier, Dizainier, m. fymmenen 
päämies. 

Docile, adj. oppelias, tarkka oppi- 
maan, hymä-, Gerkkä-oppinen; fuulias, 
norea, fernas, nöyrä. 

Docilement, adv. oppeliaasti j. n. €. 
Docilité, f. oppeliaifuus, kunliai⸗ 

fuus, nöyryys. 
Docimasie, Docimastigue, f. toe- 

tustatto, proberaustaito. 
Docte, adj. oppinut. 
Dootement, adv. oppineesti. 

Docteur, m. tohtori; opettaja, lää- 
färi; (luw.) mestari, taituri; d. en 
trois lettres, aila-narri. 

Doctoral, ale, adj. tobtorin., perin- 
oppinut. 
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Dootoralement, adv. perin-oppi- 
neesti. 

Doctorerie, f. jumaluussopin tob- 
torin wihkiäifet. 

Doctoresse, f. tohtorinna; oppinut 
nainen. 

Dootrinaire, adj. pappi 1. muutti, 
Tuuluma feuraan ‘iristilinen oppi”; 
doltrinäri. | 

Doctrinal, ale, adj. oppinut, juma- 
(uus-opillinen; avis d., oppineen tiebe- 
fannan laufunto. | 

Doctrine, f. oppi, oppijuus; oppi- 
järjestelmä; d. chrétienne, eräs hen⸗ 
gellinen feura RNanskanmaasfa. 

Document, m. tobistusliria, perus- 
tuskirja; afiakirja. 

Dodécagone, m. fnorawiimainen kak⸗ 
fitoista-lulmainen kuwio. 

Dodécaëdre, m. kappale, jonka ſiwui⸗ 
na on faffitoista tafajimuista ja tafa- 
kulmaista witfilulmiota, kalfitoista-fär- 
mälti. 

Dodécandrie, /. (fasw.) talfitoista- 
beteisten luokka, dodekandria. 

Dodécatémorie, f. kahdestoista ofa 
ympyrästä. | 

Dodinage, m. beiluminen. 
Dodiner, v. n. beilua, häälyä. — 

Se d., v. r. asjotella, hempua. 
0, m. faire d., tusjata, mat 

mata, maata (lapfen kieltä). 
Dodu, ue, adj. palju ja lihaiva. 
Dogaresse, f. bogin puolifo. 
Dogat, m. dogin armo, bogin halli⸗ 

tus-atla (Benetfiasfa). | 
Doge, m. bogi, muinoinen ballitfija 

Benetliasia. 
Dogmatique, adj. bogmatillinen, us- 

fofääntöinen. — m. bogmatila, us: 
fonjäriestelmä; ton d., oppifjääntöinen 
— ratkaiſewa puhetapa, joka ei 
edä wastustusta. 

ſeenatiquenent. adv. bogmatilli- 
i. 

Dogmatiser, v. m. lemittää harha⸗ 
oppia; puhua ratkaijemalla ja päättä. 
sällä tamalla : 

ogmatisear, m. barba-opettajia, 
harhaan — opettaja; ota mela ja 
opin-ylpeällä tamalla puhuja. 

Dogmatiste, m. tieteellifen uslons 
järjestelmän harjottaja; dogmatiko. 
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m. bogma, nskonfääntö. 
Dogre, Dogrebot, m. eräs fitteä- 

pohjainen hollantilainen falastus-alns. 
Dogue, m. boggi, werifoira. 
se Doguer, v. r. pusteskella (oinaan 

tamalla). 
Dognin, ine, s. mähäinen boggi, 

mopſi. 
Doigt (gt ei känny täsjä ja feurr.), 

m. formi; warwas; fünfi; ſormenlewy, 
tunma; savoir sur le bout des d-s, 
oimallijesti, perinpohjin ofata 1. tietää, 
perinpohjin tuntea; un d. de, tilkka, 
tippa, Bipe. MUNA 

Doigter, v. n. fäännöllijesti afettaa 
formet foittokoneelle; doigté, de, adj. 
formien afettamista ojottama [nuo- 
teista]. 

Do 
foneelle). 

Doigtier, m. formentuppi, formustin. 
Doite, f. langan mahvuus. 
Doitée, f. langannäyte, langanmalli. 

1, m. kawaluus, petos, juoni. 
Dolce, adv. (foit.) —* 
Doléance, . walitus; — d-s pl. 

(Ron) äätyjen mwalitus-efitykjet Gals 
litukſelle (Nanskasfa). 
, Dolemment, ado. alittaen, ſurulli⸗ 
esti. 
Dolent, nte, adj. walitettama, fu- 

rullinen. 
se Dolenter, v. r. walitella, waike⸗ 

roita. 
Doler, v. a. höylätä. 
Doliman, m. tuvtfilainen faubtana. 
Dollar, m. ameritalainen raha, noin 

51/5 martlaa. 
Dolman, m. Gnfarin vöijyt. 
Doloire, f. wannemeitfi, wuolin. 
Dom, Don, m. berra (espanjalainen 

armonimitys). 
Domaine, m. maatilus, maa-omai- 

fuus, fartano; maltiotilus; maltioti- 
lusten hallitus; malta; cela n’est pas 
de mon d., ei je ole minun mwallasjani, 
tehtämäni, afiani. 

Domanial, ale, adj. walftiotilusten-. 
isor, v. a. tualtiotifntfiin 

yhdistää. 
Domanialité, /. waltiotilukfen luonto. 
Domanier, m. woltiotilutfen hoitaja. 

r, m. formien-ajetus (foitto- 
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torni, domi; tuomiokirkko; Hattu (tis- 
la 18-astiasja). 

Domerie, f. abbotiluostari, abdboti- 
t nta. 

Domesticité, f. paltollistila; palkols 
lijet, palmelusmäki; keſyiſyys. 

Domestique, adj. fotoinen, fobin- 
omainen, foto-; Potoperäinen, fotomai- 
nen; keſytetty, kotikejy. 

Domestigue, m. ja f. palwelija, 
trenfi, pitka. — m. palmelusmält, pals 
follifet, kotowäki; foti-afiat. 
Domestiquement, ado. palfollifen ta- 

malla; fototiesti, tuttamasti. 
Domestiquer, v. a. fejnttäü, totut 

taa foti-oloibin, tulla kodikkaakſi. 
Domicile, m. afunto, afumus, foti; 

à d., fotona, huoneesjanfa. 
Domiciliaire, adj. visite d., fobiu- 

katſelmus, fobintutfinto. 
Domicilié, 6e, adj. ajuma, afettu- 

nut, ajustunut. 
se Domicilier, v. r. (en) ajustua, 

majautua, ruweta ajamaan. — v. a. 
d. une lettre de change, määrätä 
welfelin maljupailla. 
Dominance, f. ylimwalta, herraus. 
Dominant, nte, adj. hallitfewa, wal- 

litſewa. 
Dominante, f. (foit.) dominanti, 

pobiafärueleen kwinti. 
Dominateur, trice, s. ballitfija, wal- 

tias. — adj. waltias, ylimwaltias. 
Domination, f. berraus, berruus, 

ylimalta. 
Dominer, v. a. ballita, wallita, pis 

tää ylipuolta, mwoittopuolta. — v. n. 
hallita, olla ylempänä, ylettyä yli. 

Dominicain, aine, s. bominilani- 
munlli, -nunna. 

Dominical, ale, adj. Herranz, Ser- 
ran oma; oraison d-e, Perran rufos 
us; lettre d-e, funnuntaifirjain. 

Dominical, m. huntu, jota naifet 
ennen käyttiwät riprllä käyvdesfänjä. 

Dominicale, f. funnuntaipäimän 
ewankeliumi; funnuutaijaarna. — d-s, 
pl. postilla. 

Domino, m. eräs masfrabipuwun 
laji; bominoon puettu henkilö; eräs 
munlkikaapu; dominospeli. 

Dominoterie, f. wärillinen paperi; 
Dôme, m. lupulatto, fupulattoinen kuwa⸗arkki. 

e 
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Dominotier, m. wüvillifen paperin, 
kuwa⸗arkkien fanpitfija. 
Dommage, m. wahinko, tappio; d-s 

et intérêts, LE HA AIRE un 
0 6, adj. wahingollinen. 

Domptahle ( 7 ddinny täsjä ja 
fenvr.), adj. keſytettäwä, hillittäwä, 
lannistettarva. 

Dompter, v. a. fufistaa, mafentaa, 
lannistaa, tukehuttaa, woittaa ; kejyttää. 

Dompteur, m. mafentaja, tejyttäjä. 
Don, «n. labja, anti; faire d. de, 

lahjottaa; — d-s, pl. (kuw.) lahjat. 
on, £. Dom. : 

Donataire, m. ja f. lahjanfaaja. 
Donateur, trice, s. labjan-antaja. 
Donation, J._labjotus, lahja. 
Donc, conj. fiis, niin muodoin, -pa; 

dites nous d., fanofaatpa meille; ré- 
pondez d., no, wastatfaat. 
Dondon, f. nai8-lönttäre, pulstea piika. 
Donjon, m. finnantornt, twabtitorni; 

huwitorni. 

Donnant, nte, adj. antelias, ämeriäs. 
Donne, f. antimuoro Torttipelisfä; 

bonna (espanjalainen wallasnainen). 
Donnée, d määrätty ſnuruus (las: 

lusfa); määrätty peruslaufe. 
Donner, v. a. antaa, lahjottaa, ſuo⸗ 

ba, ſietäd, jättää, uskoa (jkulle); mak⸗ 
jaa; toimittaa (kirjapainosta); lukea 
anfiolft; omistaa 1. uhrata ikulle; toi. 
mittaa näytettämäkji; tuottaa, ſynnyt⸗ 
tää; waifuttaa, faattaa, nostattaa; fää- 
tää, afettaa, määrätä; työntää, yöstä; 
(à) autaa, tuottaa aihetta jhlin; (pour) 
antaa jonalin, waluuttaa jtkskin; d. 
les mains à gc., olla josfafin toimes- 
ja atvnllinen; d. cours à., panna liik⸗ 
teelle, fulfemaan; d. à entendre, con- 
naître, wiitata, tehdä tiettämäkfi; d. 
le bonjour, terrvebtiü hymää huomen⸗ 
ta; guel äge lui donnez-vous, mintä 
täifekfi häntä arwelette; d. jour, heu- |; 
re et lieu, määrätä päimä, tunti ja 
pailla; la terre donne beaucoup de 

its, maa tuottaa paljon Gedelmiä; 
d. la peste, tuottaa ruttoa, faastut- 
taa; d. à gn pour bon, wafuuttaa 
hywälkfi; d. la chasse aux ennemis, 
ajaa hatt talaa; donner échec, 

alata (fhakkipelisfä); d. de la cou- 
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leur, wastata märiin (lorttipeliefä); 
d. du pied, potkaista. 

Donner, v. n. (contre, en, dans) 
törmäistä, fattua, ofata, loukkautua; 
antautua ]. heittäytyä jfun himon wal⸗ 
taan; d. contre un écueil, törmäistä 
a li d. du nez en terre, lan. 
geta nulleen; d. dans les ennemis, 
Iisarmaamatta joutua wihollisten pa 

riin; d. dans un piège, joutua pau- 
faan, anfaan; d. dans le ridicule, 
joutua naurettamalfi; d. au but, 
ojata maaliin; d. dans le jeu, antau- 
tua pelihimon altaan; le vin don- 
ne dans la tête, wiini menee püü- 
hän: (sur) Gyölätä, rynnätä, töytätä 
päälle; fietää näköalaa jonnefinpäin; 
d. sur les ennemis, hyökätä wiholli⸗ 
fin; nos fenêtres donnent sur le 
jardin, affunat owat puutarhaan päin; 
d. dessus, antaa feltään, hojua; d. du 
dessous à gn, palottaa peräytymään, 
myöntymään; d. à tout, ryhtyä mi 
hinkä hymänjä. — So d., v. r. tapahe 
tua, toimitettaa; hankkia ttjellenfä, ſaa⸗ 
wuttaa, woittaa; antaa toinen toiſel⸗ 
lenſa; se d. à qn, autautua jkun mal» 
taan, olla jkulle altis ; 8e d. pour, olla 
olewinanfa; se d. l'honneur, la li- 
berté, faaba kunnia, rohjeta. 

Donneur, ouse, s. autaja. 
> Dont, pron. jonfa, josta, jolla, jolta, 
jota. 

Donte, f. foittimen fupufta. 
Donzelle, f. tyttö, piila; buwinai- 

nen. 
Dorado, f. fultafala. 
Doradille, f. (ta8w.) biirenporras 

( aspionium). 
orage, m. fultaus. 

Dorche, m. turska (kala). 
Doré, 60, adj. tullattu; fullantei- 

tainen. 
Dorée, f. mwoileipä; eräs kala (seus 

aber). 
Dorénavant, adv. täst'edes, wast'⸗ 

edes, edespäin. 
Dorer, v. a. tullata; woibella mu- 

nan rusfuaifela. — Se à, v. r. kel⸗ 
lastua. 

Doreur, euse, s. lultaaja. 
Dorien, adj. borilainen, — m. boris 

lainen murre. 
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Dorique, adj. borilainen. — m. bo- 
vilainen ralennustapa. 

loter, v. a. hemmotella, maifailla, 
mämmitellä. — Se à, v. r. asfotella, 
hempua. | 

Dormant, nte, adj. mataawa, nuffu- 
wa ; ſeiſowa, liillumaton; verre, chassi 
d., ‘affuna, jota ei (omi aukaista; pont 
d., liillumatou wipufilta; lignes d-es, 
waajafonffu. — m. les sept d-s, feit- 
femän unileloa. 

Dormeur, euse, s. uinailija, uuifelo. 
Dormeuse, j. eräs matfawaunujen 

laji; eräs naishuntu. 
Dormir, v. n. maata, nullua, ui» 

nata; olla feijoma, liikkumaton; d. 
dessus, miettiä afiata. 

rmir, m. uni. 
Dornitif, ive, adj. nnettawa, unis; 

Doroir, m. fullatuspenfeli. 
Doronic, m. eräs tasmi (arnica). 

a arophage, m. (wanb.) lahjoista 
jä. 
Dorsal, ale, adj. felkä-, felän. 

| ir, m. mafuulamari luosta- 
risſa. 

Dorure, f. tultaus; fultaustaito. 
Dos, m. felkä, takapuoli; le d. d’un 

couteau, meitjen hamara; à dos, fels 
fääu; monter à d., ratjastaa fatu- 
latta; d. à d., felittäin, fellä felkää 
mwastaan; en d. d’âne, Paton muotoon. 

Dose, f. antomäärä, annos, fatfi; 
ofamäärä kutakin lääkkeejen pantawaa 
ainetta. 

Doser, v. a. fäätää ofamäärät Iäät- 
en. 

, J. pintalauta, telles; lankku, 
tapanto. 
Dosseret, m. wähäinen ulkonema 

pilari. 
Dossier, m. istuimen felännoja, tuo- 

Lin felkäin; päänpuoli, päälanta fän- 
gysjä; afiakirja-mwihlo. 

Dossière, f. wetohihna filoisfa. 
Det (t ääntyy), f. myötäjäijet 1. [él 

ftdis-antimet, kotiperu. 
. Dotal, ale, adj. myötäjäiös; myötä. 
jäikin kuuluma. 

tation, f. tuloilla warustaminen, 
talojen lahjottaminen jotkin jfulle; lah- 
Jotetut tulot; maatilus, lahjotettu filé 
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ehdolla, että fe miehifen [en fuol- 
tua lantee kruunulle talaijin. 

Doter, v. a. myötäjäiilä warustaa, 
antaa myötäjäijet; warustaa tuloilla. 

uaire, m. festen eläke, leskentilus; 
määräraha lesken elätkeekji. | 

Douairier, m. (wanh.) lapfi, jola 
perit ainoastaan lesken eläketulot, waan 
ei ifänpuolelta mitään. 

Douairière, f. ja adj. f. mallasjää- 
inen leski, leskirouwa; reine d., [e6- 

fifuningatar. 
Douane, /. tulli; tullihuone, tulli» 

famari; tullimirka; pakkahuone; tulli 
maffu. 

Douaner, v. a. tullimerlillä warus- 
taa. 
Douanier, m. tullipaltvelija, tulli- 

mies. 
Doublage, m. laiman waskiwuori⸗ 

tus 1. maskitus; filffilangan fertomi- 
vai fatfintertainen läänitys-welmwolli- 
uus. 
Double, adj. faffinfertainen, labta- 

moinen, faffinainen; (fuw.) farwala, 
epäluotettama; ailas, juuri; — adv. 
faffinfertaifesti; au d., lakjinkertaifesti. 

Double, m. faffintertainen määrä; 
toinen famanfaltainen, fabtamo, dup⸗ 
letti, fobia; (wanb.) pieni ranskalai» 
uen raha. 

Double, f. märehtimien eläinten maha. 
Doubleau, m. wahwa parru, pohja- 

partu; holmwikaari kahden pilarin mä- 
inü. 
Doublement, adv. tahdenkertaifesti. 
Doublement, m. tahdistaminen, kah⸗ 

denkertaiſekſi tekeminen. 
Doubler, v. a. fabbistaa, tehdä fab- 

benkertaifekfi; mwuorata, wuorilla wa⸗ 
rustaa; ympäri, ohitfe purjehtia; was⸗ 
tittaa laima. — v. n. käydä fatfinfer- 
taifetft. | 

oublet, m. bubletti, kalliskiwen 
mukaus; fun noppafia heittäesjä fama 
filmälnku fattuu kaikkiin noppafiin. 

Doublette, f. eräs äünilerta uruisfa. 
Doubleur, euse, s. langan fertoja 

]. fiertüjä, langan punoja. 
Doublon, m. espanjalainen fultaraba. 
Doublure, j. wmori (waatteisſa); 

läänne (uniwormusja); mielan tuppi. 
Douçain, m. eräs omenapuun lai 
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Douoe-amère, 7. (faërv.) koiſo, pus 
nafoifo (solanum dulcamara). 

Douceâtre, adj. imannes, imara, 
imelä. 

Doucement, adv. hiljaa, Hiljaan, fii- 
mosti, fämyifästi, werkkaijesti, wetkal⸗ 
Teen, warowasti, Temeksti, yelposti, heis 
kosti, lempeästi, mienosti, leppeästi, 
fuloifesti, joltijesti, melkeästi; tout d., 
Biljaa! malta mieltäfi! no, no! fit. 
wosti! 

Doucerette, f. imarrut, fimafuu, ſu⸗ 
fofuu [tytöstä]. 

Doucereux, onse, adj. imelä, ime⸗ 
lias; äitelä, Paljamas, hailaska; herk⸗ 
Täfubäminen. 

Doucet, ette, adj. ja s. imarrut, 
fuloinen. 

+ Doucette, 7. folurifiivappi; halpa 
fuoba; eräs wieno filkkikangas; (kasw.) 
(valeriana locusta). 
Doucettement, adv. [£. Doucement. 
Douceur, 7. maïfeus, fuloifuus, tha- 

nuus, lempeys, läpi tyyö, mienous ; 
littollijuuden ofote; — d-s, pl. malti- 
jet; (kum.) mafupubeet, (ulopuheet. 
Douche, f. vuiskutuskylpy. 
Doucher, v. a. antaa rutstutuskylpy. 
Douoin, m. merimeden-felainen wefi ; 

f, Doucain. 
Doucine, f. Cymaise. 
Doucir, v. a. tirlastaa peililafia. 
Douègne, 1. Duègne. 
Douelle, f. holwin, holmikimen faa- 

rewuns; astian laitapuu. 
Doner, v. a. (de) määrätä eläke wais 

molle leskisajalfi; lahjottaa, fuoba, wa: 

“Douille, / tote el * Donuille, f. fotelo, o, törttö, 
tötterö S v” 

Douillet, ette, adj. pimeä, lautea, 
hieno; Gento, wento, arka, hellä. — m. 
wennolas, weltostunut ihminen. 

uillette, f. topattu filffinen pääl- 
lysmaate. 

Douillettement, ado. pehmeästi j. n. e. 
Douleur, /. tuska, maita, furu. 
se Douloir, v. r. maileroita, woi- 

wottaa. 
Donloureusement, ado. tuslallifesti, 

sti. 
in fall 

N tu 9 

uit eh mt slallinen, 

250 Drac 

Doulouxé, 60, adj. (wanb.) mur: 
heellinen. 

Doutance, /. (wanh.) epäilys, epä- 
[uulo, warominen. 

Doute, m. epäilys, epäileminen, wa⸗ 
rominen, arwelus; sans d., hors de 
d. epäilemättä. 

Douter, v. n. epäillä, arvella. — 
Se d., v. r. armata, luulla, epäillä. 

Donteur, m. epäilijä. 
Douteusement, adv. epäiltämästi, 

armeluttamasti. 
Douteux, euse, adj. epäiltämä, epäs 

tietoinen, arweluttawa. 
Douvain, m. lattapuun aine. 
Douve, f. aëtian laitapuu; linnan. 

laimanto; (tasw.) jokiletnitkö; maa: 
pählinä (ranunculus lingua). 

Doux, ouce, adj. fuloinen, ihdka, Gert 
tainen; hieno, lienteä, fileä; wteno, hil⸗ 
jainen, Gelppo, mieto, laukea, leuto; 
ſäwyiſä, fiimo, fopuifa, Giljamtelinen; 
lempeä, ystämällinen; miortea [metal- 
[eista]; faire les yeux d., lempeästi 
fatjella jhkuhun. — Tout doux, ads. 
malttakaat mielenne! fitwosti! hiljaa. 

Dougaine, /. tufing, toltti; à la d., 
par d., tufinoittain; (kuw.) huonosti. 

Douge, adj. talfitoista; faffitoista- 
tymmenes, Pahdestoista. 

Dougième, adj. tahdestoista. — m. 
kahdestoista ofa, taffitoista-fymmenen- 
es nes. 
Dougil (1 ei äänny), m. tynnyrin- 

tappi. 
Doxologio, f. ylistys Kolminaifun- 

belle katolilaisten Bbrewiariosfa; hen⸗ 
pelijen ylistydmirren miimeinen wär: 
b. 
Doyen, m. wanbin; befauo, befanti; 

prowasti, tuomiopromasti; ammatin- 
wanbin. 

Doyenne, f. pruuétinna, belautin 
waimo. 

Doyenné, m. befanon, befantin, pro- 
wastin, tuomiopromwastin wirla 1. 
afunto; eräs päärynän lafi. 

ne, f. naaras lohikävune. 
Drachme (ch = 9), f. drakma (ap- 

teelipaino). 
ampiaie-vrtti 



Drac 

Draooneule, Dracunoule, m. alme- 
mato, jonbimato. 

m. kalerilaiwan peräpeili. 
6e, f. fokeriryynit; ſokeriin Peis 

tetyt mät ja böysteet; hienoim⸗ 
mat baulit, raehaulit; feklulimilja Ge 
woſen appeelji. ä ptit 

Dragooir, m. fonmebti-lipas. 
Dragoon, m. wefa, mwerfo. 
Drageonner, v. n. weſota, iwerfoa. 
Dragoman, 1. Drogman. 

on, m. [ohilärme; rakuuna; il. 
keä ; pahankurinen lapfi; eräs fi 
filiskon laji; pilkku 1. kaiht filmäsjä. 
D , f. vanelalatsten protes- 

tantien mainoominen rakuunoilla Lud= 
wig XIV hallitukſen aikana. 

onne, f. mielantupju; ylen pitkä 
nainen; raluunamarfi. 

eau, f. Dracuncule. 
se Dragonner, v. r. waiwata 1. kin⸗ 

fata itfeänjä. 
Drague, f. mutalauha; Garkkinuora, 

naaranuora; falla; mata, watanuotta. 
. Draguor, v. a. perata muta pob- 
jasta; barftia, naarata. 

eur, m. mutalosfi, mutalautta. 
ette, f. ajomertfo. 

Dramatique, adj. bramallinen — m. 
bramatifa. 

Dramatiste, m. ja f. näytelmän fire 
jottaja. 
. Dramaturge, m. ja f. dramojen fir- 
jottaja. 

Drame, m. näytelmä, bdramallinen 
teo8; brama. 

Drap, m. fangas, merfa, raitti; d. 
d’or, d. d'argent, d. de soie, lultas, 
hopea-, filkkitangas; d. mortuaire, paa» 
riwaate. 

. Drapeau, m. tilla, viepu, lumppu; 
lippu, otalippu, fotawiiri; kapalomaats 

Drapé, 66, adj. wanunut, wanntettu; 
höyteä [kastwista]; bas drapés, wann- 
neet fuopafutat. 

Draper, v. a. pulea furupuluun: 
potmutella, werhoella poimumerhoikla ; 
(fuw.) panetella,. jättiä. 

Draperie, . wertatehda8; merka- 
tap a; mwerlateolfet; poimutekma, poi» 
mun öin lastenwa puku; tapetit 1. gar- 
binit, jotka laskeumat poimuihin 
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Drapier, m. werantvalmistaja, wer⸗ 
fafauppias. 

Drapière, /. tuffimeula. 
Drastique, adj. ja m. pikaa ja ra⸗ 

justi waikuttawa; fenkaltainen lääke. 
; jr. f. tynfiruoho, lynfimö (dra- 
a) .. 

Drayer, v. a. hangata (muotia). 
Drayoire, /. banfarauta (nahkurin). 
Drayure, . wuodasta poishanga- 

tut rippeet. 
Dröche, f. jatka; rapa. 
Drège, f. paltaanmertko; widin (pel- 

laman). 
Dréger, v. a. witoa. 
Drelin, nt. kilin falin! 
Dresse, f. pinni-antura, fijäpuolis 

nen antura. | 
Dressé, 66, part. ja adj. pysthijä, 

ſnora; taiwutettu, barjotettu [eläi- 
mestä]. 

Dresser, v. a. ojentaa, fuorentaa, 
oikaista; pystyttää, afettaa pystyyn 1. 
feifomaan, fobottaa, nostaa; laatia, 
tehdä; rakentaa, afettaa; (kuw.) wal- 
mistaa, warustaa, järjestää; (wanh.) 
fuunnittaa; totuttaa, taimuttaa, bar- 
jottaa (eläimiä); filentää, filottaa, ryy⸗ 
tätä; tafottaa, tehdä tafaifeffi. — v.n. 
mousta. — Se d, v. r. nousta pys⸗ 
tyyn, nousta feifjomaan; nousta taka- 
jaloilleen, kawahtaa pystyyn * 
ſesta); olla harjotettawakſt mahdolli 
nen, tulla harjotetukfi. 

Drossoir,m. fenklipöytä,vuokla-astiain 
pöytä; fuunnitusrauta, winkkeli, kul⸗ 
mabala; poleransranta. 

Drille, m. (wanh.) fotamies; urbio, 
mies; mwintilä, kierntin; bon d. aita 
weitilla; pauvre d., mies parla; vieux 
d., fuftela (nrius. | 

riller, v. n. pujahtaa pois, rien. 
tää pois. 

Drilles, f. pl. (umput. 
Drillier, m. {umypunfofooja. 
Drisse, f. wmipulöyfi. 
Drogman, m. tulfit itämaisja. 
Drogue, /. apteetirohto, drogi; wärt- 

aine; höyste; jälytamara. 
Drogneman, f. Drogman. 
Droguer, v. a. alin-omaa anniskella 

lääkkeitä jkuſſe. — So A, v. r. ainiaan 
lääkkeitä nauttia. 



Drog 

Droguerie, f. apteeli rohdot, wärjäys- 
aineet; apteelitamarain 1. märi-aineis 
ben kauppa. 

Droguet, m. puolimillainen kangas, 
brojettt. 
D our, m. rohtokauppias; puos- 

taroitfija. 
Droguier, m. Höystelaatitto, robtos 

laatikko, matla-apteeli. 
Droguiste, m. robtofauppias. 

Droit, ite, adj. fuora, oifoinen, oi- 
lea; (furo.) oikea, oifeinen, oifeubelli- 
nen; totinen, wilpitön, rehellinen, hurs- 
las; pystyjuora, pystyjä; oikea (puoli). 

Droit, adv. fnorasti j. m. e. 

Droit, m. oileus, oileubellifuus; vi- 
Tens-oppi, lain-oppi, lalitiede; oikeus, 
lupa, malta; fääntö, järjestys; ero, 
tulli, maffu; ſyy. — De droit, De 
lein d., adv. fyystä, oikeasti, täydel. 
ä oikeudella; à bon d., fyystä, afiasta; 
à tort ou à d., olfoon määrin tai oi⸗ 
tein; qui de droit, afianomaifet; avant 
faire d., ennenkuin lopullinen päätös 
annetaan. 

Droite, f. oikea füfi, oikea puoli; à 
d., oifealle, oikealla Täbelld; à d. de, 
à la d. de, jfun oikealla puolella. 

Droitement, adv. fuoraan, oikein, 
rebellifesti, kohtuulliſesti. 

roitier, ière, adj. oikeata fättü 
käyttämä, oikeakätinen. 

Droiture. f. vehellijyys, fuoruus, to- 
tiqung. — En 4, adv. juoraan ebes- 
püin. 

Droiturier, ère, adj. (wanb.) vehele 
linen, milpitön, hurskas. 

Dröle, adj. narrimainen, narrinweh⸗ 
keinen, et bullunparinen. — 
m. hupfu, huliwili, weitiffa; weijari, 
lurjus; tolmana. 

Drölement, adv. narrimaifesti j. 
n. €. 
Drôlerie, f. narrinmehle, Gukluttele- 

minen, Hupiuns, weitiffamaifuus. 
Drôlesse, f. lutjana, bepatta. 
Dro m. bromebario. 
Dronte, m. fafuari-ftrutft. 
Dropax, m. pifilaaëtari. 
Drossart, m. maawouti; grand d., 

Fiblafunnan päämies. 
Drosse, f. peräfinnuora. 
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Drousser, v. a. rasivata ja vaafia 
willoja. | 

Droussette, f. fawitfin, raafi, willa⸗ 
tampa. | 

Drousseur, m. mwillanraafija 1. kam⸗ 
aaja. 

? ue, adj. lentoon fyfenewk [lin- 
nunpoikajesta] ; wilpas, wirkeä, reipas; 
taaja, palju. — adv. taajaan. 

Druide, m. muinoinen gallialainen 
i. 

PDraidique, adj. bruibinen. 
Druidisme, m. bruibien jumalans 

palmelus. | 
Drupe, /. luumarja, 

delmä. 
Druse, f. timennäisryhmä; päätauti, 

furffutauti (Gemwofisfa). 
Dryade, f. metjän neito, hongatar. 
Du, art. jupistettu de le. 
D, m. mella, malfettama; (wanh.) 

melmollijuus. 
Da, fe, part. ja adj. 1. Devoir. 
Dualisme, m. maailman fyntyä kah⸗ 

desta alfuperusteesta johtama oppi, 
bualismo. N 

Dubitateur, m. (wanh.) epäilijä. 
Dubitatif, ive, adj. epäilystä ofot- 

tawa. 
Dubitation, f. telo-epäilys. 
Dubitativement, adv. epäilemällä 

tamalla, epäilemästi. 
Duc, m. herttua, ruhtinas; pöllö; 
and d., fuuriberttua, fuurirubtinas; 

uhka; petit duc, bubfanen. 
Ducal, ale, adj. berttuallinen, ruhti⸗ 

naallinen. 
Ducat, m. bufati, fultaraba. 
Ducaton, m. puolibutati. 
Duché, sm». berttuafunta, ruhtinaan 

maa. 
Duchesse, /. herttuatar, ruhtinatar; 

huolausmuode. 
otile, adj. wenymä, nuortea. 

N Ductilité, jf. menymäifyys, nuors 
eus. 

timimarja, che⸗ 

ht ts f. buenna, ijäkäs nainen, 
jonfa boibettamana on muori tyttö. 

Duel, m. fabbentaistelu, miekkailu; 
(Heliop.) buali. | 

Duelliste, m. miekkailija; tappelija. 
Duement, f. Däment. 



Duir 

Daire, v. 1. (wanh.) ſoweltna, olla 
miel 
lei Duisant, Duisible, adj. fopiwa, mies 
einen. 
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Dugnel, f. fupistunnt fanotsta do 
ja leguel. 

Dur, ure, adj. fowa, jäylkä, kankea, 
taipnmaton: tuima, tyly, karkea; r rafitta⸗ 

Duit, m. falastamiéta warten tehtyy | wa, tukala, banfala, työläs; kinſallinen, 
toe joen poiffi. 

Duite, f. fubelanfa. 
Dulcamara, f£. Douce-amère. 
Dulcificatif, ive, adj. malealji tele- 

wä, mafeuttatva. 
Dulcification, j. mafeuttaminen. 

| tämä, wastenmielinen, onneton; räikeä; 
towafistoinen, fanfea oppimaan; oeuf 
d., fowaffi keitetty muna; avoir P oreille 
d-e. être d. à lo reille, olla buono- 
fuuloinen; d. à la détente, waifea 
laukaista; d. à la desserre, titias, 

a Re v. a. makeuttaa; liewit⸗ jaita; d. à la vente. watfea faaba kaus 
dpotan: 

6e, f. fulta, hellikko, fauno- 
kj 

Dulcorer, f. Dulcifier. 
Dulie, f. culte de d. pyhäin pal- 

weleminen. 
Däment, adr. fobtuullifesti, oikein, 

tuten n pitää 
—ãA hietaſurkkä merenrannoilla. 

Dune . perähytti laimasfa. 
Duo, m. —* fabben laulu. 
Duodenum (um = 0011), m. pohja- 

taisfnoli, pohjajuoli. 
0di, m. belabin toinen päimä ranss 

falaifen wallanfumontien ajanfastusfa. 
Dao 6, m. täytelmä, josja kakſi 

Genkilöä näyttää. 
Dupe, f. peijattu, petetty 1. uskotettu 

tyminen; jota on helppo uskotella 1. 
pettää, Bonffio, hölmö, marri, hupiu; 
eräs korttipeli; être la de d. qn, olla 
jkun peijaama; il a été d. de son bon 
coeur, hymä (odämenfä on Hänet pet- 
tänyt; être la d. d'un marché, jous 
tua taupasja petinfoon. 
ää. per, v. a. peijata, narrata, pets 

Duperie, f. petinfo, peijaus. 
N Duplicata, m. afiafirjan kakſos, ko⸗ 
ta. 
Daplicatif, ive, adj. 

fabbentertaifeffi tekemä. 
Duplication, Duplicature, f. fab: 

distus, fabbenfertaifefft teleminen, ker- 
tominen. 

licité, /. tahdenkertaijuus, wal⸗ 
beellifuus, mettons. 

que, lafit.) dupliki, was⸗ 
—8 / (letit) dupliti 

Dapliquer, v. m. antaa wastaus fe- 
litylfiin. 

kahdistawa, 

palfi. — ado. kowasti j. n. e. enten- 
dre d., luulla huonosti ; croire ‘d. com- 
me le fer, kiwen fomaon uskoa. 

Durable, adj. kestää, pyfymä, fei- 
fowainen. 

Duracine, f. eräs perfilan laji. 
Durant, pr aikana, kuluesſa, kes⸗ 

täesfä; d d.Pété, furven aikana, luluesja, 
mittaan; six ans d., luutena tuotena, 
uuden wuoden aikana; d. toute sa 
vie, fofo elin-aikananja. 

Durcir, v. a. lomentaa, taraista. — 
v. n. So d., v. r. fowettua, koweta. 

Durcissement, m. lomentaminen, 
farfaifeminen, lowuus. 

Dure, f. paljas, kowa maa, lattia; 
coucher sur la d., maata paljaalla 
maalla. 

Durée, f. aika, jolloin jkin kestää, 
testämijen aika, kestämäifyys. 

Durement, ado. lomasti, toin ji. 
n. 

Dure-mère, f. ulfopuolimmainen ai- 
wo⸗lkeſi. 
Durer, v. n. testää, pyſyä, olla, we⸗ 

tää pitkäklfi; le temps lui dure, aita 
rän yänelle pitkät. 

uret, ette, adj. fowamainen, ko⸗ 
wanen. 

Dureté, f. kowuus, lujuus, wab- 
uus; Pomettunainen, kowettuma, ſyy⸗ 
lä; farteus : tunnottomuus, paatumus, 
armottomuus, fäältmättömyys, raa⸗ 
fuus; d. de ventre, umpi-tauti, um- 
metti; d. d'oreille, fuurous. 

Durillon, m. tänjä, läsnä, Camara 
(ihosſa). 
Darillonner, v. n. (mwank.) länfete 

ty 
Doriuscule, ad Towanen, kowa. 
Dosil, €. Douzil. 



Dute 

Dute, f. hollantilainen fupariraba 
(deut). 
Duumvir (um = vom), m. erä8 wir- 

lamies muinoifesja Romasja. 
Daunvirat (um = 00m), m. buum- 

wirin wirka. 
Duvet, m. untuwa, utu; utuparta, 

maitoparta, liemenparta, ihokarwa; 
(kasw.) haiwen; canard à d. haahka: 
telkkä, haahka, kalkas. 

Duvetenx, euse, adj. utuinen, um 
tumwainen; farmwainen. 

Dyarchie, f. Diarchie. 
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Dynaste, m. pienen waltion haltija ; 
alaruhtknas. 

Dynastie, /. ballitfija-faria famasta 
huonekunnasta. 

Dyscole, adj. homme d., ihminen, 
jonka kansſa on wailea tulla toimeen 
1. tansjakäyntiä pitää, kummallinen, ite 
fepäinen ihminen. 
Dyspepsie, f. huono ruo'anfulatta- 

minen. 
Dyspnöe, f. Gengen-ahdistus, rine 

nan-abbistus. 
Dyssenterie, /. punatauti. 

Dynamique, adj. woima-, liilemois; Dyssentörigue, adj. punataudin-kal- 
mans, dynamillinen. — f. oppi liilutta- : tainen; puuatautinen; punataudin. 
wista woimista, bynamifa. | Dysurie, f. wailea metenfä laskemi- 
Dynamomötre, m. woimanmittaus-, . nen, 

smääräyskone. 

Eau, /. weſi; meri; joli; järmi; lam⸗ 
millo; fade; weſitulwa; fylki; kyyneleet; 
fuft; Hiki; mefktauti; eräs hemofen tauti; 
mehu, neste; näljä; liemt; wiina; wü- 
fimiina; — e-x, pl termeyslähde, 
tylpypaikla; e. bénite, pyhä weſi, wih⸗ 
kimweft; e. blanche, janoja (hes 
wofille); e. forte, fiemwefi; e. douce, 
malea, fuolaton meft; e. vive, juof: 
fema, wirtawa weſi; e. dormante, fei- 
ſowa mefi; tout en e., hiestä läpikas-| ty 
tunut; fondre en e., ruweta itkemään, 
muodattaa kyyneltulma; faire de Ve., 
tuottaa raitista mettä laimaan; laskea 

. wetenfä; faire e., wuotaa [aluffesta]; 
aller par e., fulfea mefitje, meritje; 
rompre le. à un cheval, estää he 
mosta tarpeelfi juomasta; revenir sur 
l'e., päästä mudestanja woimiinfa; 
battre Pe, tuulta piestä; e. mon- 
tante, noufumefl, wnoffi; le temps 
est à l’e., näyttää fateifelta; aller 
aux e- x, [ähteä fylpylaitofieen; pren- 
dre les e- x, juoba termeyslähdettä; 
e. de poulet, fanaliemi; e. de vie, 
palowiina; e d'orge, ohrannäljä; 

un diamant de la première e., fan- 
gen kirkas timantti. 
Eaux et fôrets, /. pl. fruunun met» 

jäin ja falastusten hallitus. 
ahi, ie, adj. älkistynyt, tyhmisty- 

uyt. 
5 fanir v. r. ällistyä, tyhmistyä. 

työ ahissement, m. älltetys, tyhmiö- 

Eharbement, m. fiistitys, puhdis- 

Ébarber, v. a. leifata pois tarkene 
det, ajaa parta; kyniä (julkia); Bi 
witttaa, hieroa 1. kaappia pois; tafottaa. 

Ébarboir, m. weitfi, jolla filotetaan, 
leikataan filoifekfi, tajaifekfi. 

Kbaroni, ie, adj. rawistumut. 
at, m. ajammiete, humike. 
attement, m. (wanb.) €. Ebat; 

litffumifenu, betlumifen, käymifen tila 
g Ébattre, v. r. (wanb.) huwitella. 
Fpaubi, ie, adj. hämmästynyt, tyr⸗ 

mistynyt. 
che, /. affuluonnos, fuumni 

telma, kaawaus (teotfen). 



Ébau 

Ébaucher, v. a. tehdä teoffen enfi 
mäinen fuunnitelma 1. kaawaus, panna 
hahmolleen ; halata ojamuruille; enfis 
rtaan Häkilöitä; (kuw.) tehdä kirjalli⸗ 

feu, teoffen (uonnos. 
uchoir, m. kuwanweistäͤjän po» 

leraug-fuu ; palju taltta; Tartea häkilä. 
g' audir, v. r. (wanb.) riemuta, 

tlota. 
£baudissement, m. ylin riemu, vies 

mustus. 
Ebe, Ebbe, f. eden luode; pafo- 

höme, f. ebenpun, ebenboltfi. 
éner, v. a. mustalfi petjata. 
nier, m. ebenpuu. 

éniste, m. ebenpuun teokjien wat |’ 
mistaja; taitonikkari. 

énisterie, f. taitoniftarin teoffet. 
nää a v. a. (wanh.) juoda, imeä 

njä. 
Eblonir, v. a. häitäistä, heijastaa, 

huilaista; ekfyttää, miehättää, lumota. 
louissant, nte, adj. yäitäijeva, |. 

hui kaifema, (umootva. 
lonissement, m. häikäistys, lu⸗ 

Ebe orgner, v. a. tehdä filmäpuolelfi; 
(lin) 46 estää malo (huoneista, raken⸗ 
nuffista). 
—*— a. karſia, latwoa (puu). 

oulfer (de rire), v. r. läkäh⸗ 
tyä naurusta. 

onillir, v. n. leittää 1. kiehuttaa 
> 

boulement, m. maammieriminet, 
wiery. 

uler, v. m. s Ebouler, v. r. 
wieriä, raneta, lohkiella, kumahtaa. 

mis, m. mwierimä, faiffi mitä | m 
on alas mierinyt. 

ourgeonnement, m. fiilojen fil 
mien ja wefojen poistaminen hedelmä- 
puusta. 

ourgeonner, v. a. poistaa liiat 
pepe ja. ja mot edelmäpuusta. 

6e, adj. pahoin pörris- 
tetty tul? 

braillé, 6e, {. Débraillé. 
ranchement, m. larfiminen. 

brancher, v. a. farfia. 
ranchoir, m. twefuri, offafiries. 
ranlement, m. täristys, tärähdys. . 
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Fbranler, v. a. täristää, täristyt- 
tää, panna lifleelle; (fuw.) faattaa 
— tehdä alatuloifetfi, nu 

it jaattaa uljuus raukeemaan. — 
r. täristä, järistä; horjua, pe- 

syyä lähteä liifteelle. 
brasement, m. aflunans ]. owen⸗ 

läwen taltemuns fifäänpäin. 
braser, v. a. tehdä affunain, omien 

E fijäänpäin kaltewikſi, awarim⸗ 
mi 

récher, v. a. lohkaista palanen 
(weitſen terästä, hampaasta j. 
a v. a. ruoftoa lapfi jo” a6t0. 

brillade, f. nyblüys 1. näppäyö ob» 
a hemofeen. 
rouage, m. mwillojen liottaminen 

lietinmebdesjä. 
roudage, m. metallilangan etä 

minen pientmmän reikläraudan läpitje. 
Ébroudeur, m. metallilangan wetäjä. 

roudin, m. erä8 laji pientä me- 
tallilantaa. 

brouement, m. 
"hr [hewofestaj. 

roner, v. a. Wiruttaa (kankaita). 
, V. r. päristää, fuorfua ſhewo⸗ 

ſis 
v. a. kielitellä, juſtiſuu⸗ 

teen päästää L lemittää ; faattaa huus 
toon. — S 6, v. r. tulla yleijesti 
Fe viet puhe-aineetfi. 

m. waaja, jolla puuta bas 
(otsan. 

bullition, /. kiehuminen, tuohumie 
nen, porehtiminen; kuumannyplä. 

Écaché, 6e, part. ja adj. litistynyt, 
litteä, rutistunut, pujertunut. 

cacher, v. a. fitistäd, rutistaa, 
fertaa, pufertaa. 

* Eonohenr d'or, m. lehtikullan takoja. 
oaillage, m. ostreain fuoriminen 1. 

aufaifeminen; fuolakerrokjen fuorimi- 
ne (fmolateittimoieja). 
Écaill 6, f. fuomus; kuori; kilpikons 

Mt pe hilſe, helwe, firtale, liusta; 
raudankuona, filpa; 6. d'une huitre, 
ostreankuori; é. de fer. waſaran takeet. 

caillement, m. firkaleifin, linskoi- 
| bin, bilfeifin hajoominen; ſuomusta⸗ 
mi 
| Teniller. v. a. fuomustaa ; fuoria 1. 
aukaista ostreoita. — S'6., v. r. Lius» 

äristäminen, fuor- 
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tottua, mureta; écaillé, ée, part. ja 
adj. fuomustettu: fuomulkjinen; kuo⸗ 
rellinen. 

cailler, ère, s. ostreojen kauppias; 
ostreojen halkaifija. 

cailleur, m. k. Ecailler. 
cailleux, ense, adj. fuomuffinen; 

bilfeinen, helmeinen, liuskainen. 
cale, f. kuori (pähkinän, munan); 

palko; faire 6., (laimw.) purjehtia fa- 
tamaan. 

caler, v. a. fuoria. — S' 6., v. r. 
heittää fuorenfa; pudottaa palkonja. 

canguer, v. a. roubia, libtata pels 
lamia j. f. k. 

earbouiller, v. a. mufertaa, mu- 
rentaa. 

Écarlate, f. tulipuna; tulipunainen 
kangas, fharlafi. 

oarlatin, m. erä8 punainen fan: 
gag; eräs punainen omenamwiini. 
— adj. €. Scarlatine. 
oarguillement, m. barittaminen, 

lemittäminen. 
arguiller, v. a. barittaa, femittää; 

6. les jambes, Barittaa jaïlfanfa. 
cart, m. poilleeminen, hairans, er» 

hetys; beittolortit (pelisfä); (kumw.) irs- 
taijuus; à Pe. fnrjäskä. 

cart, m. (laiw.) fauma, jatkos. 
cartö, m. eräs korttipeli. 
cartelé, 66, adj. neljään ofaan ja- 

artèlement, m. jakaminen ]. pirs- 
"Par neljään ofaan. 

carteler, v. a. jakaa neljään ofaan. 
cartelure, f. waalunan Filmen ja- 

faminen neljään eri alaan. 
artement, m. lemittäminen, ba- 

rittaminen; erottaminen, eroaminen, 
(tem) räiskähtäminen. 

carter, v. a. erittää, hajottaa; hä⸗ 
wittää, Pe lemwittää, panna 
Gajallenja; barittaa, fiirottaa; karkot⸗ 
taa; ekjyttää, wiedä ekjykkiin, bairaut- 
taa; miistää, kääntää pois, Häätää; 
hukata, panna tietämättömiin; heittää 
vois (forttia pellejä), — S' 6., v r. 
ähteä pois, erota; paeta; ekjyä, hai⸗ 
rahtua. 

artiller, 1. Ecargu .... 
Ecbolique, f. lapfen fynnyttämistä 

ebdistämä. 

256 Echa 

KEocathartique, adj. mwatjaa pur: 
kaawa; — m. watfanpurkeet. 

Ecce-homo, m. taulusfa tahi meisto 
kuwasſa efitetty Kristus orjantappura- 
fruunu pääsjä. 
Ecchymose (cchy = fi), { fini- 

marja, fuoUut mert, finifet ja Leltaifet 
täplät Iyönnistä. 

Ecclésiarque, m. tirton efimies. 
Ecoclösiaste, m. Salomon Saarnaaja 

(Raamatusfa). 
_Ecclési ue, adj. bengellinen, pa- 

pillinen, firkollinen. — m. hengellinen 
—— pappi; Syrachin kirja (Kaama- 

sia usa). 
Écervelé, 66, adj. ja s. mieletön, 

älytön, tyhmä; hurja; mielipuoli, ra- 
jupää, huimikas, tuulihullu. 

chafaud, m. työtelineet; fatfelija- 
pari; mestauslawa. 

Échafaudage, m. telineiden pystyt- 
täminen; telinervatennus; fuuret hant- 
feet joutamiin, mitättömiin; paljon lo⸗ 
tuja tyhjistä. 

Échafauder, v. a. pystyttää telineet; 
ryhtyä fuuriin Hankkeifin mitättömiä 
warten. 

Échalas, n. nuoren puun 1. wiiuni⸗ 
köynnökſen nytteeki käytetty ſeiwäs. 

Échalassement, m. nuorten puiden, 
miinilöynnösten tuleminen feipäillä. 

Échalier, m. rifuraita, warpu⸗aita, 
portaat fen ylitfe. 

Échalote, f. (fa8w.) askaloninlantta ; 
pärvytin (uruisfa). 

champoau, m. rabe 1. tielufe 1. 
tapii fapaturstan foufusfa. 

champir, k. Röchampir. 
chancré, 6e, adj. laarrettu, Taas 
leikattu; (kasw.) liuskainen. 
hanorer, v. a. leitata laarewalfi 

1. faareen, pyöristää. 
chanerure, f. faareen, kaarewakſi 

feiflaus, pyöristys. 
chandole, /. paanu, fattopaanu. 
hangeo, : m. waihto, waihetus; en 

6. de, fijaan, fijasfa. 
Échangeable, adj. jota woidaan 
k waihdettawa. 

re 

hanger, v. a. waibtaa, waihettaa. 
ohangiste, m. waihtaja, waihettaja. 
chanson, m. juomanlaskija. 
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Échansonnerie, f. juomanlastijan 
wirka; juomanlaskijan palmelijat; bo: 
wilellari. 
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Éoharanre, f. pois hangatut rippeet. 
cha . myöhyt, pitkäliina; käſi⸗ 6, 

warren fide — — en 6., poiktipuo⸗ 
hantillon, m. näyte; näyttötilla, | littain; porter le bras en é., lantaa 

Tippu; laama, malli; mittamäärä. 
Échantillonner, v. a. wa'ata, wer⸗ 

rata, fruunata (mittoja, painoja); an- 
taa näyttötilloja. 

hanvrer, v. a. roblia (pellawia, 
hamppuja). 

chanvroir, m. pellamarohla. 
happade, /. harhaleikkaus. 
happatoire, f. wälttelys, weruke. 
happe, f haukan irkipäästäminen 

(mytjäotäee! Bautoilfa). 
happö, 6e, adj. ja m. huimapää, 

tuulihullu; cheval é., kefyttämätön be- 
wonen; 6. des petites maisons, hullu- 
yuoneelao, hullulainen; 6. de prison, 
arlulainen; farfulaifen näköinen. 

Échappée, f. pifaifuus, ajattelemat- 
tomuus, malttamattomuus; pilaijuu- 
besja pääsjyt jana, pikaijuudesja tehty 
tefo; poilamaijuus, mwallattomuus ; 6. 
de vue, puiden mälistä laufaifeen au- 
fenewa nälö-ala; 6. de lumière, mas 
[on, päimän raita 1. fäbe. — Par 6-s, 
ady. ajoittaifin, [illoin tällöin. 

Echappement, m. Uloswirtaaminen 
(Göyryn); pibäle (kellosja). 

happer, v. a. ja n. päästää, päästä 
pakoon, pujahtaa pois; (a) mälttää, 
päästä; (à) jäädä huomaamatta, nä 
kemättä; (étre) pudota, päästä (lä 
bestä, fuusta , tulla fanoneeffi; un 
mot lui a échappé, ylfi fana jät bü- 
ueltä huomaamatta, kuulematta; un 
mot lui est échappé, ylfi fana tuli 
Häneltä (tapaturma&ja) ſanotukſi, tuli 
fanonceffi janan. — S'6., v. r. pääs- 
tä 1. pujahtaa pakoon, karata; horjah⸗ 
tua, —8 (käytökſesſänſd), pikais⸗ 
tua, hurmoittua; hukkua, joutua tietä⸗ 
mättömiin [lapinetsta). 

charbot, m. roefipäytinä. 
sardo F. 008, tikku (ihoon tun 
t 

hardonner, v. a. perata ohdakkeita. 
chardonnoir, m. ohdakeweitfi. 
charné, 60, adj. tomin laiha. 
harner, v. a. hangata (muota). 

charnoir, m. bantarauta. 

| Läfimarfi wyösjä, fautimesfa, fiteesfä. 
€ r, v. a. iskeä jluta poitfi- 

puolittain; pahoin piestä; folmia tous 
wi hinattaman ympäri; (fotam.) mare 
fia winoon. 

chars, rse, adj. (wanb.) uiuffa; 
Rae anmoinen, ala-armwoinen [rabas- 
a). 
Eoharser, v. m. (laiw.) laantua 

[tuplesta). 
chasse, /. hitiä, puujalla; telinei- 

ben fanuatinbirfi; mittapuu (kiwen⸗ 
galtaajan); monter sur des é-s, bitiä, 
ähdä puujaloilla; (lum.) pöyhkeillä. 
Échauboulé, 66, adj. nyötyräinen, 

kuuman nypliä täyfi. 
chauboulure, f. kuumannyplä. 
chaudé, m. eräs leimos. 
chauder, v. a. faltata 1. polttaa 

warilla; faétaa wariin, huhtoa ma- 
rilla. — S'6,, v. r. polttaa itfenjä 
warilla; (kuw.) forrwentaa, polttaa it- 
fenfä; mahingoittua. 
Échaudoir, m. waripata, falttaus- 

fattila, -buone. 
Echanffaison, f. vohtumat vlellifesti 

kuumuudesta. 
Pohanfi f. hHikominen (wuotien). 

chauffé, 6e, adj. tulinen; bois 6, 
nofijet puut; sentir V'6., tulla käryltä. 

ufement, m. fuumentaminen, 
lämittäminen. 

Echanffer, v. a. lämmittää, luumit: 
taa, tulistaa; 6. le sang, la bile, les 
oreilles à gn, harmittaa, fuututtaa 
jku. — S'6., v. r. lämmitä, fuumeta: 
(kuw.) tulistua, tulentua, juuttua, kii- 
wastua. 

Échauffourée, f. malttamaton 1. ajat: 
telematon telo; älkisarvmaamaton ka⸗ 
halla 1. ottelu. 

hauffure, f. luumannyplä. 
chauguette, /. mahti, wahtihuone, 

Wwabtitornt. 
chauler, f. Chauler. 
chaux. m. pl. niitty-ojat. 
chéable, adj. makſettawakſi joutu: 

nut, malju-ailanja täyttänyt ſwekſelistä, 
welfalirjasta]. 

17 
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Échéance, /. malſu⸗aika, malſun 
ärtisaila. 
hoo, m. [hakkaus (Thaktipelisjä): 

i 

raput; OL) 
jestys; (foit.) fi | | 
astemitta, pyläliklö, itämainen kaup⸗ 
papaitta. : 

elon, m. tilapuun Papula, por⸗ 
ras; (kuw.) Fanta, aste; par 6-s, fa- 
notaan fotamies-ofastoista, fun omat 
ftjotetut määrättyjen wälimattojen pää- 
gay, toifistanja asteittain 

henal, Echenau, Échenet, m. 
puinen rästäslouvu. 
Échenillage, m. madoista puhdista- 

minen. 
heniller, v. a. puhdistaa madoista. 
heoir, 1. Echoir. 

ohet, m. Pata, pasma. 
heveau, m. wbbti, pasma; wyh⸗ 

tin a totta. ée ja 
chevelé, 6e, adj. hajalla Bapfin 

SlaNjet hajalla, pörrötjisjä oleva! 
hevin, m. lautamies, neutvosmies, 

maistraatinjäfen. 
hovinage, m. lautamiehen, neu- 

mogriden wirka. 
KÉchif, ive, adj. nälläytynyt ljahti⸗ 

foirasta]. 
chiffre, m. portaan perustukfena 

olewa muuri. N 
on, m. meftpatjae (luonnon 

ilmiö merellä). patio ( 
chimose, f. €. Ecchymose. 
hine, f. feffäranta, felkäpii; lon- 

gue, maigre é., pitkä, laiha ihminen. 
hiné, 6e, adj. piitillinen. 
hinée, f. flan felkäkappale. 
hiner, v. a. murtaa 1. lyödä poikki 
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Kohinope, m. eräs ohdakkeen laji 
(echinops). . 
“Éohiaophore, f. eräs taswi (eohi- 

hora). — adj. piilillinen. 

fai chinorhin, m. eräs walaskalan 
aji. 
Échinorhynque, m. erä fuolimadon 
lo | 

hiqueté, 60, adj. ruutuinen (maas 
kunasta). | 

chiquier, m. fbhaïti, bamilauta; 
nelifuimainen lalalippo; mwaltiomaras- 
ton hoitokunta (Cnglannisfa); en é. 
bamilauban muotoon, ristiraitainen. 

cho (ch = k), m. failu, kajahdus; 
(luw.) matfija. | 

choir, v. n. tulla 1. langeta jtulle 
omaffi, ofaklfi; tapahtua; fulua lop- 
uun, loppua [määrä-ajasta]; (sur) 
atunnaijesti löytää; 6 m bien, 
joutua pahaan pulaan, päästä hywin 
aftasta ; il lui est échu une succession, 
ofui faamaan perinnön; cette dette 
écherra demain, tämän melan määrä- 
aila loppuu huomenna, melan maffu- 
päimä on huomenna; si le cas échet, 
108 niin tapahtuu, ojuu 1. fattuu. 

chome, f. weneenhanfa, 
chomötre, m. faiun mittaaja 1. 

määrääjä. 
chomötrie, f faiun mittaus. 
hoppe, /. tanppalojn, lautapuoti ; 

piirrin, ptirtorauta, taimerrusneula. 
hopper, v. a. työskennellä piirto- 

raudalla; piirtää, kaiwertaa. 
chouage, Echouement, m. rantaan, 

Parille, matalalle ajautuminen 1. fün- 
minen. 

chouer, v. n. ajautua 1. Päydä rans 
nalle, karille, matalalle, joutua baatfi- 
rilloon; (kuw.) raueta tyhjälfi, mennä 
tyhjään. — v. a. laskea rannalle, ma- 
talalle. 

imer, v. a. latwoa (puita). 
laboasser, v. a. Io'alla pirskot- 

taa. 1. räiskiä. 
olaboussure, f. vrätekynyt lola, lo⸗ 

tatabra, 
| lair, m. falama, leimaus; (kuw.) 
[äihky, wälähdys; il fait des 6-s, ja- 

felkävanka jkulta; (kum.) hakata raaja- | la ottfee, iskee tulta. 
HE: fuomia. 

chinite, f. fimettynyt iilimato. 
, m. Walaistus, fatuiva- AC'aIrage 

laistus; 6. au gaz, laafumalaistus. 
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faafu. 
clairei, m. balattn, aukea paiffa 

metfäsjä. 
laircie, 

lesjä taivaat 
aircir, v. a. fivlastaa, puhdis- 

taa, faattaa Geleäkfi, Limeälfi, raikkaalfi ; 
ohentaa, metelöittää; mälistellä, tehdä 
mäljätlfi; harmentaa, mähentää; felmit- 
tää, [norittaa, malaista; (kuw.) /qn) 
ilmaista 1. antaa tieto jlulle. — Sa, 
v. r. felitä, maaleta; harwentua; oben- 
tua, mähentyä; (sur, de) hankkia tie» 
toa, waloa, felitystä aflasfa. 

laircissement, m. felwitts, wa⸗ 
laistus, walo. 

aire, f. (tasm.) feltamo, kelta⸗ 
junri, pääskyjen ruoho (chelidonium 
majus). 
elair ée, part. ja adj. malise 

tajat wistynyt. 
lairer, v. a. malaista, mwalistaa; 

näyttää malkealla, walostaa; tartas- 
taa, tyystin filmäilä; (fotam.) par- 
tioretkillä tiedustella feutu. — v. mn. 
kiiltää, loistaa; (à gn) walostaa jfulle; 
falamoita. — S'6., v. r. tulla malaiss 
tuffi, walistuneeffi. 

ireur, m. wafoja; les 6-s de 
Varmee, fotajoulon tiedustelijat. 

clamé, 6e, adj. fiipiritfoinen, fit” 
penfä taittanut. 

lanche, /. lampaan, oinaan reifi. 
t, m. pirste, rahna, firpale, firu, 

e, lastu; paukans, pamahdus, mü- 
jähdys; paubina, paubu, melu; huhu, 
umu, huomio; mälimaltainen feino; 
visto, firttaus; komeus, pramens, lois⸗ 
tamuus; 6. de rire, naurun purskah⸗ 
bus, hohotus; faire de P6, nostaa me 
fua, huomiota. 

Éclatant, nte, adj. loiétawa ; kimeä, 
raikas [äänestä]; heleä; fomea; melua 
1. huomiota nostama. 

latante, f. eräs rakettien laji. 
later, v. n. räjähtyä, hajota fir- 

paleille; räjähtää, paukahtaa, pamab- 
taa, vyskähtää; puhjeta, remabtaa, fyt- 

a; tulla ilmi, tulla yleifesti tietyki; 
itää, loistaa, pistää filmiin; nostaa 

huomiota; la tonnerre éclata, uffo- 
nen pamantti, paukahti; 6. de rire, 

259 

Éclairant, nte, adj. gaz 6., walo- 

TA tirkkaat pailat pilmis 
a. 
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remabtaa nauruun; il éclate aise- 
ment, hän ſyttyy helposti wihaan. — 
v. a. [ärkeä, pirstata. — S'6., v. r. vä» 
jähtyä firpaleikfi. 

— Éclectique, adj. erinäifistä filofofil- 
lista järjestelmistä koottu, eklektinen. 

cloctisme, m. eklektinen järjestele 
mä 1. filofofia. 

clegme, m. robtofato. 
oli, m. firfale, pirste, firu. 
eclipse, /. pimeneminen; 6. du so- 

leil, auringon pimeneminen; faire une 
6., lähteä tietämättömiin, kadota; faire 
une longue 6., olla fauan poitesfa. 

clipser, v. a. pimentää, immens 
tää, woittaa. — S'6., v. r. pimentyä, 
himmentyä, lähteä tietämättömiin, ka⸗ 
dota. 

Écliptique, f. elliptika, maanrata; 
päimän näennäinen rata maan ympäri. 
— adj. pimenemifen. 

cliése, f. vahna, füle, lasta; juus- 
tolpppa. 

olisser, v. a. fäleittää, lastottaa 
(murtunut luu). 
Bologne t. Eglogue. 
cloppé, 66, adj. jas. ontuma, liiffaa- 

wa; raajaritto. 
clore, v. m. hautua, fompia 1. 

fontata munasta; puhjeta [fasweista]; 
koittaa [päivästä]; ilmestyä, tulla ilmi. 

closion, f. hautuneen munan tuos 
ritu8; kukan puhleaminen. 

Écluse, f. fuffulaitos; fulunportti; 
vai, mylynjullu, ſulunluukku. 

clusée, f. ferrasfaan ſulusſa ole- 
ma weft. N 

olusier, m. pulummartija. 
oobans, 1. Ecubier. 
cobuage, m. fuonpoltto, kydötys. 
cobuer, y. a. lydöttää, polttaa fuota. 
ofrai, Ecofroi, m. työpöytä. 

coingon, Écoinson, m. kulmakiwi 
alfunasfa, owesia. | 

colâtre, m. fonluntarlastaia. 
École, f. foulu, opetuslaitos; har⸗ 

jotuslaima meriladeteille. | 
coleté, 66, adj. puilea, foikea. 
colier, ière, s. foululapft, koulu⸗ 

lainen, Touinpoifa, koulutytts; -oppi- 
poila. | 

nduire, v. a. laittaa ulos; erot» 
taa feurasta. 
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Éoonomat, m. taloudenhoitajan wir⸗ 
a, awonaiſen pappistilan hoitaja; tas 
{ousrafennus. 

conome, adj. fäästeliäs, ſäästä⸗ 
mäinen. — ». taloudenhoitaja, emän 
mé talonbaltija, toimitusmies. 

conomie, f. talous; fäästämäifyys; 
(tuw.) fäännöllinen järjestys, luoki⸗ 
tus, laitos; 6 rurale, maatalous; é. 
politique, maltiotalous-tiede. 

conomique. adj. ekonomillinen; 
fäästämäinen, füüsteliüs ; talouden, tas 
lous⸗. — f. talous-oppi. 
vesi nomiguement, adv. fäästämäi. 
esti. 

conomiser, v. a. fäästää, tarkasti 
pitä. — v. n. hoitaa talvutta. 

conomiste, m. waltiotalous-tieteen. 
barjottaja. | 

cope, /. luodin. 
coperche, f. Iranapaltfi. 
corce, KA puuntuori, kaarna; Ge 

delmän palju kuori. 
orcement, m. folominen, puun 

fuoriminen. 
corcer, v. a. foloa, fuoria. —S'é., 

v. r. heittää kuorenſa. 
à Écorche-cul, adv. istuallanfa 

luisteleminen; (lum.) mastahakoifesti, 
palosta. 

corchée, f. eräs nälinkengän laji. 
orcher, v. a. nylleä, Kiskoa; hies- 

taa, hieroa nahka pois; oloa puu; 
(tuw.) kiskoa; rääkätä (kieltä). — S'6., 
v. r. hiestaa nahklanja riffi. 

Écorcherie, f. paikla, misjä koiria, 
herofia j. n. e. nyljetään; (kuw.) ra- 
mintola, misjä matkustawia peijataan. 
Ecorcheur, m. nylkyvi; (kuiw.) nbl- 

tijä, Eskoja. 
Écorchare f. hiertymä; lyöttämä. 
core, f. jyrkka 1. üffimiettoinen 

ranta; tuft, püufiü. 
corner, v. a. työntää pois 1. mur 

taa pois farmet, imeistää 1. höylätä 
pois fulmat; tylpistää; (kum.) mä- 
hentää, fupistaa, heikontaa. 

oornifler, v. a. norlata, olla fuof- 
lamieraana, färkkymieraana. 

coraiflerie, f. norkkaileminen, kärt- 
tyminen. 

ornifleur, euse, s. norkkailija, 
kärkly⸗, fuoffawieras. 
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oornure, f. lohkaistu kulma. 
cossaise, f. wanha fkotlantilainen 

tansfi; fen mufiki. 
cosse, f. fotero, tuppelo, palko. 
cosser, v. a. filpoa 1. fuoltaa pa- 

puja, herneitä. 

0880UF, 00s0, s. filpoja. 
cot, m. juominlilulungit, -lustans 

unfiet; oja-makju juomingista, atria- 
feura; oljainen puunrunko, tukki; pa- 
yer bien son 6., bywin fuorittaa teh= 
tämänfä. 

uane, /. Hieno wiila. 
couaner, v. a. iilata. 
couer, v. a. halata häntä poikki, 

katkaista häntä. 
coufle, m. ilmabautfa; paperileija. 
ooulement, m. waluminen, lasfu 

(weden j. m. e.). 
couler, v. m. s’Écouler, v. r. Was 

lua, wuotaa pois, laskeutua [edestä]; 
ry fulua, mennä [ajastaj: bajota, 
aibtua, Padota; käydä faupaffi; faire 

6., laskea (järvi). 
, Eeouloir, m. wiemärifouru, lastu- 
orjvi. 

oupe, Écoupée, f. (merim.) köyſi⸗ 
luuta, waaweli; rautalapio. 

courgeon, m. ailainen ohra, fekuli. 
00urter, v. a. lyhentää, leikata ly⸗ 

hyemmälfi; hakata poikkli, typistää (Hes 
wofen häntä). 
Ecoutant, nte, adj. kuuntelewa; avo- 

cat 6., afian-ajaja, jota ei tulaan bac. 
Écoute, f. paikka, mistä fopii jalan 

fuunnella; être aux 6-s, olla jalaa 
kuuntelemasſa, mäijymäsjä. 
= Écoute, f. (laiw.) jalusnuora, pur- 
jennora. 

couter, v. a. fuulla, fuunnella; 
totella, kuulla; fuostua; päästää pu 
heillenja. — S'6., v. r. il s'6coute 
parler 1. il s'6coute, hän luulee fau- 
niisti puhuwanſa; il s'6coute trop, 
hän arostelee litakji termeyttänfä. 

Écoute s'il plent, m. jalkamylly; wä- 
hämetinen mylly. 

couteur, euse, s. fuuntelija, luu 
lesfelija. 

couteux, onse, adj. wauhlo (be- 
open J 

coutille, f. luullu laiwankannesſa. 
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Bcoutillon, m. työntökuukku, wi. 
bäinen luukku. 

couvillon, m. tykin pyyhkäifin, 
huofiain ; nunilunta. 

ouvillonner, v. a. Guoftaimella 
puhdistaa; lakaista nuni. 

phractique, adj. watfaa perfaarva. 
craigne, /. Htafofous 1. iltajeura 

maalla. 
cran, m. tulemmarjostin. 
rancher, v. a. filentää poispoimu- 

jen, laskosten fijat kankaasta. 
Écrasé, be, part. ja adj. muferrettn, 

fitistetty, painunut; matala, lyhyt: 
ille, édifice 6. 

rasement, m. mufertaminen. 
craser, v. a. mujertaa, rutistaa, 

riflipolkea; (kuw.) murtaa, runnella, 
fortaa, polkea, perikatoon hämittää. 

er, v. a. luoria maito; (futo.) 
ottaa paras ofa. 
a" moire, /. fuorinlufifta, taalelu- 

a. 
Écrêter, v. a. ampua hajalle lin: 

naymuurin vylipuoli. 
kerevisse, i rapu; yeux d’é., ras 

mun fimet. 
'Écrier, v. r. Gunbabtaa, huutaa. 
orille, f. aîtaus kalanpyydystu war: 

ten, katiska. 
erin, m. jumeli-Iipas. 
crire, v. a. ja mn. kirjottaa. — 

S’é.,v. r. lirjotettaa; votre nom com- 
ment s'6crit il? fuinfa nimenne lirjos 
tetgan? 
Bcrisée f. timanttijauho. 

rit, m. fiviotus, Päfikirjotus; afia- 
kirja; kirjallinen fnostumns 1. makuu: 
tué; — é-s, pl. kirjallinen tevs, tirja. 
Par 6., adv. lirjallijesti. 

criteau, m. päällekirjotud; ilmo 
tus-, julistuskirje. 

ritoire, f. lirjotusneuwo; kirjotin. 
iture, { fivjotustaito; firjotus, 

Tüfitiviotus; Täftsala; aftakirja. 
Écrivailler, v. a. bpilaista ja huo- 

noa fiviotusta kyhätä; räspätä fo- 
toon, töhertää tokoon. 

crivaillerie, / tynäilylutta. 
erivailleur, 7 kJ m. ko⸗ 

toontypäiijä, tofoontöhertäjä. 
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Écrou, m. ruutvinmutteri, -emä; 
manliluetteloon tiriottaminen. 

orouer, v. a. firiottaa ju mantis 
luetteloon. 

croues, f. pl. tili Bowinpibon mes 
noista, fulungista. 

crouir, v. a. tallita (-itfen), Pyle 
mältänjä takoa. 

crouissement, m. tallitus, kylmäl⸗ 
tänjä takominen. 

Écroulement, m. tufistuminen, rau- 
feaminen, wieriminen. 

s'Rerouler, v. r. fufistua, fumabtaa 
fifään, rau’eta, mwieriä. 

croûter, v. a. fuoria (leipä). 
cru, ue, adj. vaaka; soie 6-e, raa- 

ta filkki; toile 6-e, malfaifematon kan⸗ 
gas. 

Ecsarcôme, m. libaliita, lihakuhmo. 
Ectylotique, adj. liilamarpaita pa- 

rantawa 1. poistaa. 
Ectype, f. muistoraban, fiuetin ku- 

mwaannes, painokuwa. 
cu, m. mwaaluna, waalunamerlti 

ranskalainen raha, rilfi. — é-8, pl. ra 
Jag; rillaus. 

oubier, m. (laim.) klyyſi, ankkuri 
toumin reilä. 
Jone (= elölj), m. fallio, luoto. 

cuelle (— elyeel), f. malja, kulho, 
tuppi, wati. | 

uellée, f. maljallinen, kulholli⸗ 
nen. 

Écuisser, v. a. faataa puu färölle; 
(kuw.) lyödä raajaritoffi. 

culer, v. a. läydä 1. astua kengät 
fallellenfa, fannallenfa; 6. une aiguil- 
le, taittaa neulanfilmä. 
Ecumant, nte, adj. maahtoma, waab- 

toinen. 
cume, f. waahto, mauto, fuobu; 

Gylkiöt, roistowäli. 
cuménique, k. Oec .... | 
cumer, v. a. ottaa Wwaabto pois, 

fuoria manto; 6. les mers, roétwoa 
merellä. — v. m. waabbota, kuohua; 
(tuw.) raimota wimmasta; 6. des nou- 
velles, fäydä uutifia onfimasfa; le 
cheval commançait à é., Gemonen 
tuli waabtoon. 
_Écumeur, m. 6. de marmites, pas 

crivain, m. firjailija, kirjottaja, dan nuolija, luolkamwieras; 6. de mer, 
tirjantelijä. merirosvo, 
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Écumeux, euse, adj. toaabtoinen, 
kuohuwa. 
—* F. waahtoluſikka. 

rer, v. a. fuurata, puhdistaa, 
tirlastaa. 

oureuil, m. orawa. | 
CuUTBUT, OUSe, s. astiain wiruttaja. 
urie, f. talli; tallipalmelijat. 

CUSSON, m. waakunakilpi; 

toifesta puusta toifeen, ofulerata. 
onssonner, v. a. ofulerata (f. É- 

cusson). 
Éenaéonnoir m. okulerausweitſi. 

uyer, m. afeenfantaja, kilwenkan⸗ 
aappi; tallimestari; ratfuttaja; 

owi⸗ 
kawaljeri; weſan tukeekſi pantu fetmäs; 

pujen käſipuu; 6. 
eiffaaja homisja; 

taja, | 
ratjastue-opettaja; ratjastaja; 

wiinipuun weſa; ra 
tranchant, ruoan 
6. de cuisine, työkkimestari. 

Edda, f. Gbba, 
FAIT ſtandinawilaiſen jumalais 
arun. 

dème, f. Oedème. 
den (en — een), m. @beni, parattifi. 
denté, 6e, adj. bampaaton. 
denter, v. a. murtaa ]. metää ulos 

ammas. 
Éaictal ale, adj. fhüntü-; tästky-. 
Edifiant, nte, adj. opettamwainen, 

mieltä ylentämäinen. 
ificateur, m. rakennusmestari, 

ralentaja, rakenturi. 
dification, f. rakentaminen; (kuw.) 

opetus. 
difice, m. rafennus. 
difier, v. a. ralentaa; Fu opet. 

taa, ylentää mieltä; olla ymmänä eſi⸗ 
mertlinä; miellyttää, tyydyttää. 

ile, ma. ebili, wirkamies muinoi- 
ſesſa Romasſa. 

dit, m. julistus, afetus, [ääntö. 
Iteur, m. (Kirjan) toimittaja, fus. 

tantaja. 

dition, f. painos (kirjan). : 
dredon, m. baabfan utu 1. untutva. 
uoatenr, trice, adj. faswattatva, 

kaswatus· — s. laswattaja. 
Education, f. Pasmatus; fimistys ; 

6. Pun cheval, bewoftn , harjottamis 
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keski⸗ 
waakuna; herttarauta lukosſa; kaswin 
ſilmäke; enter en 6., istuttaa filmute 

islantilainen kirja, 

Effe 

nen; 6. des abeilles, mehilätehotto; 
faire 1'6. de gn, faswattaa jlu. 

dulooration, NA maleuttaminen; lie- 
wittäminen; liottaminen. 
jan uer, v. a. faswattaa. 

aulller, v. a. febittää langat fan- 
laasta. 

Effaçable, adj. jota on mabbolli. 
nen pyyhkiä, kuluttaa, häwittää pois. 

or, v. a. pyyhkiä, kuluttaa, bi- 
muttaa, raappia pois, hämittää; (tumw.) 
Pimmentää, woittaa, afettaa warjoon, 
nälymästä; il s'effaga pour faire 
briller son ami, afettui iiſe warjoon, 
näkymästä, jotta ystämänjä loistaifi; 
e. le corps, les épaules, metää olfa- 
päät taakjepäin. N 

Effaoure, /. poispyyhitty 1. hiwu⸗ 
nut pailla tirjotukjesfa. 

Effaner, v. a. leikata liian puubteas 
faswuinen laiho. 

Kffarer, v. a. hirmittää, faubistaa, 
lammouttaa. — S'6., v. r. faubistua, 
pelästyä. 

Effaroucher, v. a. fäikähdyttää, pe- 
lottaa, hirwittää. 

Effectif, ive, adj. todellinen, todella 
olewa; luotettawa. 

Effectif, m. todella faapumilla ole- 
wa luku (fotamiehiä); todella löyty- 
wät muonamarat. N 

Effectivement, ad». tobellifesti, aft- 
allifesti. 

Effectuer, v. a. toimittaa, panna 
toimeen, fuorittaa, täyttää: un paye- 
ment, sa promesse. 

Efféminé, 66, adj. Bento, weltto, 
Jempeä, naismainen, allamainen. 

Eiföminer, v. a. bentouttaa, bem 
pehttää, welttouttan. — S'e., v. r. 
täydä Dennofft, weltokſi, allamaifet 

endi, m. turffifainen lain-oppinut; 
Reis-e., oifeus-afiain ministeri Ture 
finmaaéfa. | 

Effervescence, f. fuobuminen, Päy- 
minen; (lum.) fitwastuminen, lewot- 
tomuus. 

Effervescent, nte, adj. fuobutva, 
Pähpä; (kuw.) kiiwas, lewoton. 

ffet, m. twailutus, mahti; toimeen- 
pano; — es, pl. omaijuus, warat, 
irtaimisto, kalusto; e. de commerce, 
wefieli, armopaperi ; e-s publics, wal- 
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tion wellapaperit; les e-s d’une succes- 
sion, pefän irtaimisto; avoir son o., teh- 
dä watkutuljenja; en venir à l’e., ryhtyä 
tofitoimiin; en e., todellakin; pour cet 
e., à cet e., fiinä tarfotufiesia, ne 
tarpeelfi; à Pe. de, fifft tarpeetfi; 
quel e., milfi tarpeeffi ? 

Effouillaison, /. lehtien riipiminen, 
lehden mwaristus. 

Effeuiller, v. a. riipiü lehdet. — 
S'6., v, r. mwaristaa lehtenfä; erota 
ohuklaifina liuskoina; Tobfeilla lius- 
Toile. 

Effioace, adj. tehollinen, tehokas, wai⸗ 
futtawa, pontinen. 

Efficacement, adv. tehokkaasti, pon- 
tetvasti. 

Efficace, L Efficacité, /. teho, ponfi, 
woima, waikutus. 

Efficient, nte, adj. waikuttawa. 
Effigie, f. tuma, mnotofuwa; exé- 

cuter en e., tali 
Effigier, v. a. mestata 1. ranfaista 

Tumwallifesti (kun fyyllistä ei ole woitu 
tamottaa). 

Effilé, 6e, adj. beltuille one les 
ttetty [kankaasta]; hoikka, juikea, fo- 
bte laiha. — Ji heltut; belttuinen 
murheliina. 

Effiler, v. a. Kehittää 1. kirwottaa lan 
at fantaasta. — S'e., v. r. lebley- 
tyä. 

Effiloguer, v. a. fehittätä, uͤrwottaa 
langat ſuttitantaasta. 
— f. pl vulla, wanu- 

fulki ibeltut. 
Efilure, f. kehitetyt, kirwotetut lan⸗ 

at 
Effioler, f. Effaner. 
Efflanqué, ée, part. ja adj. laihdu 

tettu, uumutettu. 
EfWlanguer, v. a. laihduttaa, uuwut- 

taa (hemwosta). 
eurage, m. mareen potshiestami- 

nen naljasta. 
Effleurer, v. a. poimia kukat pois; 

hiestaa, Puoria pois piuta jotkin; riis 
paista; biestaa mare nahasta; koskea 
pintaan, fuihklaista, 1” äistä ; (furo.) 
pintapuolifesti Läfitellä 1. koskea. 
 s'Effleurir, v. r. homehtua, käydä 

hikifekfi, mureta; (Lem.) ruostua. 
Efflorescence, /. fufostus, tutos. 
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tus-aila; ruostuminen ; mureneminetn ; 
rohtuma; fuufautifet: tomber en o. 
mureta. 

Eflluenoe, /. ulostoirtaaminen, -juot- 
feminen. 
_Effluent, nte, adj. ulosmirtaama, 

sjuoffewa. 
Efflaer, v. m. iwirrata 11108, puhjeta 

tulmana. 
Effondrement, sn. maan lääntämi 

nen fywältä; kejännön kyntäminen, le 
fäntäminen. 

Effondrer, v. a. fymältä ajaa, fai- 
waa ja fonnittaa maa, Tefäntää; työs 
tää, fyöstä 1. furmaista rikki 1. fi 
jään; (mant) ottaa fijXlmykfet (lin- 
nusta). 0., v. r. Tumabtaa fi. 

f. pl. fafo, ruuppu, 
pohja-nppa. 

s'Efforcer, v. r. jännittää 1. pon- 
mistaa moimianja; ahkeroita, kaikin 
moimin foettaa. 

Effort, m. ponnistus, ahlkeroitjemi- 
nen; maimwa; failin woimin pyrkimi- 
nen; rewehdys (hewoſen jäjenesfä); 
aire un 6. sur soi-même, wäliwal⸗ 
taijela ponnistukfella itfeänfä woittaa, 
hillitä j. 1. e; cheval qui a un e, 
hewonen, jolla on remwehtynyt jäjen. 

Effraction, /. fijäänmurto. 
Effraie, f. 1. Fresaie. 
Effrayant, nte, adj. tauhistama. 
Effrayer, v. a. faubistaa, pelottaa. 

— S'e., v. 7. kauhistua, pelästyä. 
Effréné, ée, ad). ohjaton, wallaton, 

urja. 
Efrénement, m. — I — j. m. €. 
Effriter, v. a. laihduttaa (pelto). 
Effroi, m. tauhistus, hirmu. 
Effronté, 6e, adj. ja s. rietas, jul- 

tea, fivann: rietas ihminen. 
Effrontement, adv. riettaalti, hä» 

wyttömästi. 
nterie, f. viettans, jullens, hä- 

myttömyys. 
0 Effroyable, adj. faubea, hirwittämä, 
? rmuinen. | 
Effroyablement, adv. faubeaëti j. 

n. €. , 
Effusion, f. wuobatué, walaminen, 

faataminen; e. de la lumière, tvalon 
lemeneminen, fäteileminen; e. de sang, 
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weremvuobatng ; e. de tendresse, lem- 
peyden tulwa; e. de coeur, fydämen 
aukaifeminen, awofydämifyys. 

ourceau, m. tiwilaaha, kiwireki. 
gagropile, f. farwapallo, jota ta- 

wataan märehtimvien eläinten watfasfa. 
gal, ale, adj. jamanlainen, faman- 

tofoinen, famanlaltainen; famanmers 
tainen, yhtä hymä, yhden tekemä; yh⸗ 
tämittainen, tafainen. 

, m. wertainen; marcher 16. 
de gn, olla jkun mertainen wirka⸗ar⸗ 
wosſa; d'é. à 6., entre égaux, wer: 
taisten kesken; traiter V6 à é., fob- 
della mwertaifenanja; à l’é. de, yhtä 
weyran luin. 

ement, m. tajotus, yhdeukaltai- 
ſekſi 1. yhdenmertaifekfi tekeminen. 

ement, adv. yhtäläijesti: yhHtä- 
paljon, täsmältä. 

er, v. a. tehdä famanwwertaifeffi, 
famantkaltaifelfi; olla yhtä fuuri kuin; 
olla famanmertainen, yhtä arvoinen, 
famantaltainen, (a) werrata jiubun, 
pitää faman-ariwoifena; tajottaa, tehdä 
tafatfeffi. — S'6., v. r. (à) tekeytyä 
ſaman⸗arwoiſekſi, wertautua jlubun. 
Égalisation, f. perintö-ofien tafo- 

tus. 
r, v. a. tehdä vyhtäjuurelkki, 

jamammertaifelfi; tafottaa. 
ité, /. yhtäläifyys, yhdenmertai- 

fuus, tafasarmoifnus; yhtämukaifuus; 
tafaifuus. 

d, m. fatfanto, Infuun-ottamis 
nen; kunnioitus, arwon-anto, buomal- 
[ifuus. — A 1'6 de, prep. fiihen fat: 
foen, mitä fiihen tulee; à mon égard, 
mitä minuun tulee; mwerraten: la ter- 
re est petite à P6. du soleil. 

, 66, adj. ekſynyt, hairahtu- 
nut; fefaantunut, fefaifin olema; bu- 
fattu, tietämättömiin pantu. 

ment, m. effyminen, hairahtu- 
minen ; bairaus; irétaifuus; 6. d'esprit, 
mielenhouraus, mielenwika. 

r, v. a. eljyttää, hairahduttaa, 
erhetyttää, mietellä; hukata, panna tie- 
tämättömiin. — S'6., v. r. ekjyä, bai. 
rahtua; joutua harhateille; joutua mie- 
lenyvifaan, fefaifin. 

t6, 66, adj. fatulan (yüttämä, 
fatufaëta lyöttynyt. 
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Égayer, v. a. ilahuttaa, hilpottaa; 
6. son * le, tehdä Lirjotukjenja miellyt⸗ 
täivämmättfi, re 6. un bä- 
timent, tehdä huone maloijammatfi, hu⸗ 
paifemmalfi; 6. un arbre, farfia puu. 
— S'6, v. r. hilpistyä; (sur ge.) tehdä 
pilkkaa jatkin, pitää pilkkana. 

Rgido,  egidi, Minermwan kilpi; 
(tu) tuon. a 

Fgilops (ps ääntymät), m. tyynel- 

orjantappura-penfas (rosa englante- 
ria). 

Églantine, . oriantappura-fuffa. 
glise, f. firffo; feurafunta ; papis- 

to; homme d’ é., firfonmies, bengel- 
lingn mies. 

glogue, f. paimenlaulu. 
gohine, f. täfijaha, puuftofaba. 
golser, v. n. yhä itfestänjä puhua; 

pyytää omaa woittoa. 
aviane, m. itfekkäi[yys. 
goïste, m. itjeläs ihminen, oman 

Wwoiton pyytäjä. 
gorger, v. a. halata 1. leifata kaus 

la poilkli; teurastaa, tappaa; (kuw.) 
erinpohjin hämittää, [yöstä turmioon, 

hutaan. 

Égorgeur, m. murhaaja, murha- 
mies, , 

s'Kgosiller, v. r. huutaa äänenjä 
ſorrukſiin, käheäkſi. 

out, m. wedenlasku; rästäslouru ; 
rästäswuoto; latu-oja ; lilatormi, li'ans 
wiemäri, floali; (kuw.) roistomäen 
Dur 

outter, v. m. tippua, malua pois. 
— 8S' 6., m. tippua, walua. | 

Égouttoir, m. fiimilä, lämikkö; kui- 
wausteline, ristikko, joiden päällä kui- 
mwattawat walutetaan. 

utture, f. tilkka, pifara. 
er, v. a. harakantallutus- 

ta firjottaa. , 
grainer, 1. Egrener. 

pper, v. a. poimia wiinirypäs 
feet pois. 

atigner, v. a. raappia, raapata, 
lynftä, raastaa; ristimiimoilla marjots 
taa (piirustaesja maskeen); pörhistää 
(kangas). 
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QÉsrstigneur, m. kankaan pörhis- 
t J. e 

firtale. 
gravillonner, v. a. puhdistaa is- 

tutettamalf nostetun puun juuret. 
grener, v. a. ottaa jymät, fiemenet 

nos À toloistanta: hieroa rikki; leikata 
karwat, fileäkfi tehdä; le rasoir égrè- 
ne bien, partatoeitft leiffaa hymin. — 

, V. r. Warista [iymietä]; mureta. 
ard, rde, x: hilpeä, milkas, 

tignure, f. naarma, raamu, 

Wwifpas, iloija. — s. huliwili, weitikka. 
grilloir, m. Häkki talalammikon |r 

uuyéfe. 
griser, v. a. tafoa laſi HimmedXf. 

geoir, m. huhmar; rohla. 
ger, v. a. ſurwoa huhmaresfa; 

rohkia. 
eulé, 6e, adj. juusta riffunut 

(astia, tykti). — 3. juupaltti. 
Égueuler, v. a. taittaa piippu, tor 

wi astiasta. — S'6., v. r. kulua fuus- 
ta, tulla fnun npuolesta färmiölle ſty⸗ 
ER firlua dänenſä käheäkfi. 

illette, {. Aiguillette. 
! int. no, Go; eh bien! no fiis, 

no hymä 
nohé, k. Déhanché. 

erber, L. Sarcler. 
honté, adj. hävytön. 
ouper, v. a. latoa (puita). 
der, m. haahka, kalkas. 
jamber, v. a. perata pois fuo- 

net tupalantehdistä. 
arrer, v. a. nonffia pois karkeat 

rt turtiffista. 
ection, f. (1ääf.) huollutus, tyh⸗ 

boration, f. fulattaminen, male 
mistaminen (nesteiden mata 
du chyle, maitonesteen wal 8tus : 
walmistettu aine; walmistettu neste. 

aborer, v. a. fulattaa, walmis⸗ 
taa nesteet ]. mietteet. — S'6., v. r 
tulla mwalmistetulfi, fulatetuffi. 

abouré, 6e, adj. huolellifesti wal- 
rs (oppunn tehty. 

agage, m. puun farfiminen; far- 
fitut offat. 

ta —e dirjailmen teos). 
a. karſia; (kuw.) ſiiwo⸗ 

„m. hirwi; huippaus, feiffaus, 

Plee 

loiffaus, pohti; (tuiv.) pohti, kiihotue, 
tihdytys, innostus, into; 6-s de dé- 
votion, hartauden innostus; 6-s de 
dents, murheen fartautfet. 

lancé, 6e, adj. Hoikka, fofaffa; ok⸗ 
aton. 

ancement, m. huippaus, loiffaus, 
pohti; pisto, "pistos, pistotauti ; in- 
nogtus, into, hartaus. 

ancer, v. a. heittää tuimasti, mab- 
ti ontifesti. — v. n. pistää (jäfenis- 
(4), kiwistää. — S'6, r. tetfabtaa, 
heittäytyä, ſyökſyä, EME GES, hyölätä, 
vont 

Tagit, v. a. laajentaa, lamentaa; 
päästää mapanuteen, wanfeubesta. — 
S? 6., v. r. laajentua, amarvoitua, le⸗ 

v gissement, m. laajennus; wa⸗ 
pauteert päästäminen. 

argissure, f. jatfo, jatfaus; waat- 
teen lasfeminen awarammakſi. 

asticité, 7. fimma, fimmo, kim⸗ 
peus, fimmoijuns. 

astique, adj. fimmoinen, limpeü, 
fimmoawa. 
latine, f. (tasw.) weſirikko. 

ecteur, m. waali⸗, kuuriruhtinas; 
walitfija. 

ectif, ive, adj. waali-; 
fautta määrättäwä; roi é., 
ningas. 

ection, f. maali, malitfeminen; 
(wanh.) oifeusto, misfä werocafioita 
"let merosoikeuston tuomiofuuta. 

maalin 
waalikn⸗ 

ectivité, f. oikeus tulla walitukfi. 
ectoral, ale, adj. maalirubtinal- 

linen; maalis; corps 6., waalifunta; 
prince é., waaliprinfi, 

ectorat, m. waaliruhtinas-kunta ; 
.| huuriruhtinas-kunta; maalirubtinaan 

. luurtv, waalirubtinatar. 
F. fe fähtkövoima. 

a adj. fähkdinen, ſahkblli⸗ 

— J. fähtkönttäminen; 
fabibitys. 

ectriser, v. a. fähköyttää, elef- 
tristää. 
lectromètre, m fähtömittari. 

eotromoteur, trice, adj. fähtöä 
fynnyttämä. 
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ectron, m. fähtö-aine. 
eotropho , m. ſähkön fynnytin, 

eleftroforti. 
ectros00pe, m. fone, jolla määs 

vätään ilman fähtköijyys. 
loctuaire, m. rohtojato. 
6gamment, adv. fomasti, fiemwästi, 

faunitsti, Lekkeästi. 
égance, f. fomuus, ſiewyys, puls- 

leus, kekleys. 
Elegant, nte, adj. foma, ſiewä, puls- 

tea, telleä. — m. keilkari, kekkeä. 
égiaque, adj. elegillinen, ſuru- 

lögie, /. elegia, furulaulu. 
égir, v. a. ruhkahöylällä Höylätä; 

ohentaa, faweutaa. 
ément, m. allu-aine, alje, elementi; 

— 6-s, pl. alkeet (tieteen). 
émentaire, adj. alleiss, alkeellis 

nen. 
Tiömi, m. eräs pihan, gummin laji. 

éosacharum (um som), m. 
(Le ) fokerilla fefotettu öljy. 

ji bant, m. norſu, elefanti. 
phantiasis (s ääntyy), f. eräs 

fpitalitautt. 
klövatour m. uostawa jäntäre. 

6vation, / fohotus; töyry, kun⸗ 
nas; napakorkeus, napalewyys, latitu- 
di; (tuw.) pleins, hlemämielifyys ; 
6. du pôle, latitubi. 
_Élévatoire, m. ([äät.) rautafango- 

tin 
ÔVE, m. ja f. oppilas, oppipoila. 
èvement, m. forotus. 
evé, 60, part. ja adj. forotettu, 

ylennetty; (tum.) ylewä, jalo, korkea. 
ever, v. a. lorottaa, nostaa, yleu⸗ 

tää, fobottaa, korottaa; rakentaa, pys⸗ 
tyttää, efittää; elättää; Pasmwattaa, boi- 
taa. — S'6., v. r. fobota, yletä, nous- 
ta; k itfenfä, käydä röyhkeäkfi, kos 
pealji; fyntyä, faada a jar nousta; 
ajettua; (a) nousta (jhlin tummaan); 
(contre) nousta, rumeta, kohota (jfuta 
wastaan). , (i 

ovure, f. nyypylä, nästy (ihosfa). 
te v. a. —288 heittää de 

(kirjain). 
Eieivilitö, f. mahdollisus tulla 

walituffi. 
_Éligible, adj. ja s. mahdollinen 1. 

oikeutettu tulla walitukſi. 
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s'Élimer, v. v. hiuki kulua, käydä 
nulkamwierulfi. 

imination, /. (alg.) elimineraus, 
poisperlaaminen. 

iminer, v. a. (alg.) eliminerata, 
poisperata, poistaa. 

ire, v. a. malita. | 
ision, /. (fieliop.) ääntiön poies 

Heiftäminen toifen ääntiön edeltä. 
ite, f. walifoima, waliffo, walio; 

parhaat; maliomiehistö. 
ixation, i mehun uloskeittämi- 

ney; keittämällä pehmittäminen. 
ixir,m. wäkiwiina⸗liko,⸗neste,⸗me⸗ 

hu, mäkisaine, elikfivi; (kuw.) teofjen 
paras ofa. 

Elle, pron. /. hän, hänet, häntä; 
Elles, pl. f. ne, met, niitä. 

6bore, m. aimastulsjuuri (helle- 
borus). 
gliéborine, f. (tasm.) eräs faswi 

(Serapias). 
Ellend, m. hirwi. 
Ellipse, /. yhden tahi ufeain fanain 

poisjättäminen laufeesta; foifea 1. mu⸗ 
nanmuotoinen koukkuwiiwa, ellipfi. 

Ellipsoide, mn. ellipfoidi. 
Elliptioité, f. elliptijyys. 
Elliptigue, adj. elliptillinen; foi 

lea, munanmuotoinen. 
Elme, m. feu St.-Elme, wirwaliekki, 

joskus laiman mastohuipusja näkymä. 
t Joeher, v. a. rawistaa irki juuril⸗ 
anſa. 
Élocution, f. tirjallinen efitystapa, 
Mt; fuufanallinen efitystapa, pube- 
aito. 
Éloge, m. ylistyöpuhe, kunniapuhe; 

kiitos, ylistys; 6. funèbre, hantans- 
ube, muistopuhe; faire 1'6. de qn, 
iittää, nlistää. 

ogiste, m. ylistyspuheen pitäjä; 
ylistäyä. 

oignö, 66, adj. etäinen, kaukainen; 
être bien 6. de gc., olla hymin was⸗ 
tenmielinen jlulle afialle, olla peräti 
päinvastaijesta mielestä; ils sont 
ien 6-8 de compte, eiwüt ole liki⸗ 

maintaan fopineet; plan 6., laweahank⸗ 
keinen yritys. 

olgnement, m. poistoimittami- 
nen, poiemuuttaminen, poiefiirtäminen, 
potspalotus, erottaminen ; etäifyys, fau- 
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faifuns, eralkkoijnus; lähtö, poismeno, 
ero; poisja olo; fw.) mwastenmielie 
998, 1letys, inho, haluttomuus. 

Éloigner, v. a. faattaa edemmälfi, 
fanas; muuttaa, erottaa, fiirtää pois, 
wierottaa; lykätä toistaifekfi, wiiwyt⸗ 
tää; (fuw.) wierottaa, tehdä wasten⸗ 
mielifekfi. — S'6., v. r. (de) lähteä, 
fiirtyä pois 1. fyrjään; poiketa; olla 
jtulle wastenmielinen 1. nurja; (0) 
eritä, olla eroamaijesta mielestä; s'e. 
de son devoir, poileta melmollijuu- 
bestanja; il ne s'öloigne pas beau- 
coup de cette proposition, ei jän 
aiman jyrkästi fitä ejitystä mastusta. 

ongation, f. (tähtit.) faufaifuus 
den fufma, elongationi. 

onger, v. a. (laitv.) afettaa lai. 
wa fimuttain, Lyljittäin; 6. un vais- 
seau, afettaa laima fifi kylkeen toifen 
tanja. 
c oguemment, adv.  faunopube- 
taasti. 

oquence, f. faunopubeliaifuus. 
oquent, nte, adj. faunopubelias. 
u, ne, adj. walittu. 
uoidation, f. felwitys, felitye. 
moubration, /. läpi-bifin walwo⸗ 

malla toimitettu teos; yötä walwomi⸗ 
nen. 
"Ender, v. a. ſukkelilla muttilla, we⸗ 

rulkeilla pettää, larttaa, mwälttää, työ- 
Jälki, wounattomaffi faattaa: 6. la loi. 

if, ive, (. Evasif. 
atriation, 1. Décantation. 
ysée, f. autuaiben afunto (mni- 

noifesja Romalaifeaja junralaistarus- 
fa); champs 6-s, qutuaiben tantereet. 

Elys6en, enne, Klysien, enne, adj. 
etujen, paratirfillinen. 

ytre , m. fuorifiipi (koppaluoviat» 
jen 

macié, 66, adj. taudista hiwunut. 
m. emaljt, lafitus; emalji⸗ 

teos. 
illor, v. a. emaljittaa, lafittaa. 
leur, m. emaljittaja, lafittaja. 

are, f. emaljitustaito; emal- 
fitus; emaljitettu teos. 

tion, — uloswuodatus, ulos- 
wirtaaminen; orage; uloskänyminen 

en — oipation, f. täyſiwaltaiſekfi jus 
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listaminen; oriuubesta tvapauttani- 
nen; yhteiskunnallijen taja-armon fuo- 
minen; wallan-alaifuuben lakkauttami⸗ 
nen. 
“Émanciper, v. a. tähfimaltaifekji jus 
listaa; mapauttaa; juoda yhteiskunna!- 
linen taja-armo. 6, v. r. olla 
Litan vohlea läytötjesfänjä rohjeta: il 
s'est émancipé à dire. 

le RA n. ALT I uloswir⸗ 
rata; nloskäudä; 15y . 
Emargement, m. muistutuljien kir⸗ 

jottaminen firjan reunustoihin. 
arger, v. a. reunustoibin firiots 

taa muistutuffia. 
masculer, v. a. falweta. 

Embabouiner, v. a. hymwäilemifillä, 
mai elamalla hankkia 1. jaada itfele 
enfä. 
Embäillonner, f. Bäillonner. 
Emballage, m. palfaaminen, pal» 

foihin paneminen; tuklukangas, palta- 
angas; alkauspalkka. 

baller, v. a. palata myttyihin, 
tuluta; Lietoa. — v. n. Perskata, jaa- 
ritella. 

Emballeur, m. palfaaja, myttyjen 
tekijä; tuulihattu, kerekaaja. 

Émbarcadère, m. lastauspaikka. 
Embarcation, f. fouto-alus; wübüi. 

nen purfi; wenbe. 
Embarder, 7. a. ja m. (laimw.) lähe 

teä 1. luopua rannasta; mutkia lyödä 
purjehtiesja, giirata. 

Embargo, m. fauppalaiwan takawa⸗ 
riffoon paneminen; lähtöktelto faup- 
palaimwalle. 

Embariller, v. a. ſulloa 1. palata ton 
nyreihin, astioihin. 
Embarquement, sm. lastaaminen lais 

waan, laimanlastaus; lastauekulungit; 
laiwaan astuminen. 

Embarquer, v. a. lastata laimwa 1. 
laiwaan; astua laimaan; (kuw.) joh 
taa, mietellä 1. kietoa rettelöihin, buonot- 
hin juttuihin. — S'e., v. r. mennä 
1. astua laimaan; (Tuw.) antautua rets 
telöihin. 

Embarras, m. falpa, fullu, este; 
(tum.) pula, hämi, ahdinko, waiwa, 
wastus; tyvehdys ruumiisja. 

Embarrassant, nte, adj. tufala, ar- 
weluttawa. 
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Embarrasser, v. a. falmata, fuftea, 
teljetä, estää, tyrettää; waiwata, fie 
toa, faattaa BGämille, panna pulaan, 
wastukſiin; hämmentää. — S'e., v. r. 
tulla hämille, Pämmästyä, fefauntua; 
(dans) Yietoutna, antautua; (de) huo⸗ 
lia, olla lewoton jotkin ; (lääk.) sa tête | p 
s'embarrasse, k sa poitrine 
s'embarrasse, Yänelä on rinnan⸗ah⸗ 
bistus. 
Embasement, m. alusmuuri, kiwi⸗ 

jalka. 
Embatage, m. pyörän raudottami⸗ 

ren 1. wannebtiminen. 
Embâter, v. a. tehdä fuormafatuloi- 

ta; e. un cheval, valjastaa fuorma- 
fatulalla; (fuw.) rafittaa. 

&tonner, v. a. warustaa fau- 
walla afeetfi. 

Embattre, v. a. wannebtia phürü. 
Embauchage, m. — ottami⸗ 

nen; wiekkaudella ſotapalwelukſeen hou⸗ 
kutteleminen, houkutteleminen ſotapal⸗ 
welulfesta karkaamaan. 
Embaucher, v. a. ottaa oppipoika 

palmelukjeen ; j. m. e (L e. ſ. 
Embauohenr, m. oppipoifien haalija; 

wielas wärwäri. 
Embauchoir, ms. laapaspun, lesti. 
Embaumement, m. balfameraus. 
Embaumer, v. a. baljamerata, 24 

mällä hajulla 1. lemnlla täyttää, ha- 
juttaa. 

Embecquer, v. a. panna fyötti fout, 
tuun; fyöttää linnunpoilafia. 

Embéguiner, v. a. peittää pää hun- 
nulla, waatteela; (kuw.) (gn de gc.) 
jaada jku mieltymään jhkin, panna jtun 
päähän jkin. — S'e., v. r. (de) faaba 
jfin päähknjä, mieleenjä. 

Embelle, /. tfomaëton ja folkamas- 
ton mälinen ala laimasfja. 

Embellie, A (laiw.) lyhyt tuulen 
puuskan wiihtyminen. 

Embellir, v. a. taunistaa. — S'e., 
v. r. tulla Fanni , kaunistua. 

— Embellissement, m. faunistus, fo- 
ristus. 

Embérize, f. k. Bréant. 
s'Emberlucoguer, ». r. faaba jfin 

luopumattomasti päähänjä, pääjemät.- 
tömästi takertua jhtin mielipiteefen. 

Embesas, 1. Ambesas. 
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Embesogné, 6e, adj. yhä puubasfa 
olema. 
 Emblaison, f. tylminsaila, touwon- 

aika. 
Emblaver, v. a. fiementää, hylmää. 
kumblavure, f. toukopelto, fulwétty 
elto. 
Emble, f. Amble. 
&'Embl6e, adv. enfi ryntänkjesjä 1. 

erällä; yhtä haawaa, helposti; äkki-are 
maamatta. 

Emblématique, adj. merffifuwalli- 
nen, fuwallinen. 

Emblöme, m. merkkikuwa, wertaus- 
futva. 

Embler, v. a. vtyöstää, mwarastaa, 
himota. 

Emblier, v. a. (lairo.) läjätä, rojus⸗ 
taa, täyttää. 
Embobeliner, v. a. (wanh.) peijata, 

pettää. 
Emboire, v. a. tastaa öljnyn 1. wa- 

Jaan, — S'e, v. r. lämäistä iin. 
auskankaasta]; mennä läpitje [öljy- 
maalista]. 

Emboiser, 1. Émbabouiner. " 
Emboiseur, m. jota hymäilemifillä, 

mairitfemalla faa jlin itjelenjä. 
Emboitement, m. lippaafen fullemis 

nen; nivel, nimelliitos; (fot.) rimien 
fulleminen. 

Emboîter, v. a. ſulkea liippaaſen; liite 
tää, faumata; (fot.) fulkea rimit. — 
S'6., 0. r. toinen toifeenfa liittyä, ſo⸗ 
mweltua. 

Emboitare, f. liitos, fauma. 
Em 6, m. Parlansluukanden fie 

fääminen määrättyinä wuofina. 
Embolismique, adj. mois e., far. 

faustunfauft. 
Embonpoint, m. lihawuus, turpene. 
Embordurer, v. a. vaamiin, kehik⸗ 

toon, puitteifin fowittaa. 
Embossage, m. (laito.) laimwan fiin- 

nitye. 
bosser, v. a. Tiinnittää laimwa fekä 

feulan että perän puolesta. 
Emboucher, v. a. afettaa puballus- 

foitim huulille; törähyttää torween 1. 
torwella; fowittaa hewoſelle päitfimet ; 
(tuw.) painaa jlun mieleen, mitä bü- 
nen pitää puhuman. — Se, v. r. 
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laskea [jo'tsta]; mal embouché, törkeä 
janoisfa. 
Embouchoir, m. puballusfoittimen 

fuupala; faapaspuu, lesti. 
Embonchure, f. joen fit 1. lasku⸗ 

pailla; päitfimet; fuupala (puhallus 
foittimien); fuubun fomittaminen (hauis 
(un, torwen j. m. e.). 

Emboucler, v. a. (wanh.) tiristää, 
pingottaa liinni. 

bouer, v. a. li'ata, fofaista. 
Embouffeter, v. a. puntata ]. fanma 

ta laudat. 
Embouquer, v. n. (laim.) purjeh- 

tia falmeen, ahtaifin wefistöihin. 
Embourber, v. a. wiebü 1. ajaa mu- 

taan, fifaan; (tum.) tietoa, takertaa 
1. fefottaa pahoihin puliin, likaifiin 
afioibin. — S'e., v. r. takertua li: 
taan, mutaan; (kum.) fefaantua lis 
kaifiin afioihin. 

bourrer, €. Rembourrer. 
Embourrure, f. mööpelintoppaus, 

stäyte; kangas, jota toppaukjen peittää. 
boursemont, m. rahojen pistümi- 

nen fuffaroon. 
Embourser, v. a. pistää rahoja kuk⸗ 

faroon. 
Embout, m. ({üüf.) ftetosfopin ala- 

puoli. 
Embonutir, v. a. tehdä tumulkaalfi, 

Enpiffaaffi; wuorata Iäkkipellillä; tehdä 
neulomus foboawaffi; malmistaa teol- 
fia foboawilla foristutfilla. 

Embontissoir, m. rautawaaja. 
Embranchemont, m. tienvistimys, 

ristitie, poikkitie, haaratie; wuolien ja 
parrujen liittäminen 1. jatkaminen; tor⸗ 
mien yhteen juottaminen; twuorifelän 
haara; (lum.) tieteen haarat. 

Embrancher, v. a. liittää 1. yhdistää 
parrut, wuolet; juottamalla yhdistää 
torvia; yhdistää teitä. — S'e., v. r. 
(avec) yhdistyä; fietoutua yhteen. 

Embraquer, v. a. (laiw.) pingottaa | 
1. tiristää tonwi. 
Embrasement, m. tulipalo, walkean⸗ 

waara, palo; (kuw.) kapinanliekki. 
Embraser, v. a. fytyttää, panna pa⸗ 

lamaan. — S'e., v. r. fyttyä; (fur.) 
fitbtyä, innostua. 

brassade, 7. fyleilys, halaus. 
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Embrassement, m. fyleileminen, ha- 
laileminen; — e-s, pl. liballinen yhtys 
minen. 

Embrasser, v. a. fyleillä; halata; 
(kuw.) Ro fäfittäu, ffältää; 
ryhtyä jhkin, ruweta 1. antautua jhkin, 
harrastaa jlin. 

Embrasure, f. ampumareilä; omen, 
affunan läpi 1. aukko muurisfa; akku⸗ 
nanlouffo. 

Fmbrener, v. a. fofaista fonnalla. 
— S'e., 2. r. folaista itfenfü, furata 
[lapitota]; ajaa afianja huonosti. 

mbrévement, m. uurros, Foro, ura. 
Embrever, v. a. uurtaa; maarnalla 

kiinnittää toifeen. 
Embrooation, f. tipeän paikan hau- 

tominen. 
Embrocher, ». a. pistää wartaaſen; 

pistää 1. työntää läpitſe. 
Embrouillement, n. hümmennygs, es 

Taforto, ſekawuus. 
Embroniller, v. a. hämmentää, faat- 

taa fefafortoon, epäjärjestykieen, fefot- 
taa. — S'e., v. r. hämmästyä, ekjyä; 
häkeltyä, fefautua. 

Embruiné, 66, adj ylmän wib- 
mafateen turmelema. 
Embrumé, 6e, adj. fumuinen, us⸗ 

mainen, utuinen. 
Embranir, v. a. maalata tummiatfi, 

tusleaffi. — S'6., v. r. tummentua. 

Embryologie, f. oppi fitiöstä äidin 
kohdusſa. 
Embryon, m. filiö, alkio, ide; (kuw.) 

nulikka, kynü. N 
Embäche, f. anja; mäijyljet lymy⸗ 

mines ſalawehke, falahante. 
s' bûcher, v.r. pistäytyä tiheään 

metfään [ajetusta ofutjesta]. 
mb er, v. a. (wanb. 

pilkata. 
s'Emburelicoguer, v. r. takertua, 

joutua fefafortoon. 
Embuscade, f. mwäijykjet, lymywäi⸗ 

trmistellä, 

8. 
Embusguer, v. a. ajettaa wäijykſet, 

panna mätjymään. — S'e., v. r. olla 
mwäijyljisiä. 

mender, v. a. muuttaa, parantaa. 
eraude, /. fmavagbi, eräs wihe⸗ 

ridinen tallisktivi. 
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Émergent, nte, adj. uloswirtaawa, 
uto8juotferva: année, 6-e wuofi, josta 
ajanlasku alkaa. 

eri, Emeril, m. fmergeli, rauta» 
ja 
merillo m. poutaautta; (muin.) | 

eräs mähäinen tyi 
érillon, m. Gai-kalan konkku. 
erillonné, 66, adj. rimatla, rei⸗ 

, hilpeä. 
érite, adj. määrä-aikauja palwel- 

fut, ja mirka-eron faanut elinkautifella 
eläiteellä. 

ersion, f. fiertotähden fiirtymi- 
nen toijen warjo-alasta; tähden nüfy- 
roiin tuleminen. 

6rus (s ääntyy), m. eräs kaswi 
(coronilla emerus). 

ervoiller, v. a. fummastuttaa, 
ihmehdyttää. — S'6., v. r. lummass- 

in étique, adj. oljennuttama. — m. 
oljennuspulieri. 

étiser, v. a. oljemnuttamalla ais 
neella fekottaa. 

ettre, v. a. päästää liitteefen, 
lewittää ; antaa ul08; laufua; 6. un 
appel, vedota. 

eute, . meteli, fapina. 
ler, letter, v. a. murentaa. 
grant, nto, s. maasta muuttaja, 

fictolainen. 
gration, /. maasta muuttami- 

nen, poisfiirtyminen. 
“migr vf 6e, s. poismuuttanut, ſiir⸗ 

tolainen, 
igrer, v. n. muuttaa pois maasta. 
in 06, m. ohut lihan wiipale. 
incer, v. a. leifata witinibin, wii- 

lesfellä. 
emment, adv. forfeimmasfa 

räsjä. 
once, f. ylänkö, kunnas; ylen⸗ 

nys; eminenfi (tardinalin arvonimi: 
148). 

inent, nte, adj. torkea, ylemä; 
(kuw.) tylemä, jalo, voimallinen, etemä. 

entissime, adj. larbinalin ars 
wonimitys. 
jani”, m. avabialainen ruhtinas. 

issaire, m. lähettiläs (falaifta 
webkeitä mwarten); wafoja, tiedustelija ; 
bouc &, (yntiputki i. 

Émission, / wuobattaminen, wire 
taaminen; pä täminen ; liikkeejen pääs- 
täminen; julkaijeminen, "faufuminen ; ; 6. 
des voeux, luostarimala. 
Emmagasinage, m. maflafiiniin pas 

neminen. 
_Emmagasiner, v. a. panna mafafit. 

niin. 
Emmaigrir k. Amaigrir. 

ottement, m. fapaloitfemi- 
nen. 

Emmaillotter, v. a. fapaloita. 
Emmanchement, m. rungon marus- 

taminen jäjentllä (maalau e8fa). 
cher, v. a. marustaa wars 

tella, panna warteen ; k. e. ſ. 
Emmancheur, m. warren tekijä 1. 

panija. 
Emmanchure, / 

teesfa). 
F. Gian läpi (maat= 

eguiner, v. a. istuttaa puu 
1. faswien taimia laatiktoihin. 

Emmanteler, v. a. tietoa wiittaan, 
lemwättiin; e. une ville, marustaa tans 
punki piirimuurilla; corneille em- 
mantelée, mari. 

er, 2. a. wäestää laiwa: 
gens emmarinés, mereen tottuneet mies 

Emmédaillé, 6e, adj. funniaraballa 
warustettu. 
Emménagement, m. talouden jür- 

jestäminen, afunnon marustaminen 
tarpeellifilla aluilla. — e-s, pl. lai- 
Wan fifustus 1. ftjälaitoe. 

nager, v. m. muuttaa toifeen 
ajnntoon; järjestää tapineet muutta- 
mifen jälkeen; fijustaa laima. — S'e., 
0. r. toimittaa itjellenfä afatuljekji tar. 
peellifet huonekalut; muuttaa toifeen 
afuntoon. 
Emménagogues, m. pl. fuulfautifia 

ajamat lääkkeet. 
Emmener, v. a. twiebä pois, miedä 

muasfanfa. 
Emmenotter, v. a. panna fübet Pä- 

firautoibin. 
Emmeublement, m. f. Ameuble- 

ment. 
Emmeubler, v. a. (wanb.) buoneta- 

luilla warustaa. 
Emmieller, v. a. bunajalla woibella 

1. fekottaa. 



Emmi 

Emmiellare, f. bunaja-laastari; bu- 
nojalla hautominen. 

Emmitoufler, v. a. tääriä fijään, 
werhota. 

Emmortaiser, v. a. liittää 1. fowit- 
taa jlin fijään, liinnittää tapikla. 

Emmurer, v. a. (wanb.) ympäröitä 
muurilla. 

useler, f. Museler. 
oeller, v. a. (wanh.) ottaa ydin 

nlo8 jotkin. 
noi, = (wanh.) huoli, maita. 

ollient, nto, adj. pehmittämä, 
fanbbuttawa. — m. pehmittämä, lauh⸗ 
buttamwa aine. 

olument, m. etu, hydty, hymä. 
e 6-s. pl. palila-edut; lifätulo, fimu- 
tu 

olumenter, v. m. Hyötyä, ottaa 
mojtto istfin. 

onde, f. fimmunfonta. — 6-8, pl. 
karſittujen puiden rifut. 

onder, v. a. farfia puut; pub- 
distaa miljat. 
moroeler t. Morceler. 

otion, /. fuobuminen, fiibtymir 
nen (meren); fiibleä mielenliikutus ; 
lemottomuus, rauhattomuus. 

otter, v. a. nuijia pellon kokka⸗ 
villi. 
oucher, v. a. farfottaa färpüfet. 
ouchet, m. warpuisbauffa. 
ouchette, f. färpäiswertfo. 
oucheur, m. fürpüfien karkottaja. 
ouchoir, m. fürpüistoiubla, -läp- 

jä; karpdiswerkko. 
ondre, v. a. hiota. 
oulenr, m. bioja. 
oulu, ue, adj. ja part. hiottu, 

terämä; à fer 6. terävillä afeilla; 
(tum.) fitbled; frais 6. du collège, 
dogen koulusta pääsfyt. 

ousser, v. a. tyljyttää; (kuw.) 
tyljyttää, meltostuttaa; puhdistaa fams 
ma] puista — S'6., v. r. tyljistyä. 
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Empaillage, m. Bbuonekalujen täy- 
teen fullominen]. topingilla täyttäminen. 

Empailler, v. a. täyttää 1. ſulloa tüps 
teen oljilla; fietoa oljilla; fulloa ol- 
jilla eläinten nabat, topata. 

Empailleur, m. oljilla fulloja, top- 
paaja. 
Empalement, m. wartaajen pistäs 

minen. 
Empaler, v. a. pistää feibäüfen, 

leipää en, lämäistä keihäällä, feimäse 
tää. 

Empan, m. maaffa, waatjanmitta. 
Empanacher, v. a. fulkatupfulla ko⸗ 

ristaa. 
Empanner, v. a. (laim.) prasfata 

purjeet poiffipuolin. 
Empanon, m. puoliparvu, tuepartu; 

e-s de la selle, fatufanpuu. 
Empaqueter, v. a. panna myttyi⸗ 

hin. — S'e., v. r. kietoa itjenjä waat⸗ 
tetjin. 

parement, m. anastus, mwallos 
tus. 

s'Emparer, v. r. (de) anastaa, wal⸗ 
lottaa. 
Empasme, m. bymänhajuinen pule 

weri. 
Empasteler, v. a. märjätä morfin- 

golla. | N 
Empatement, m. pohjamuuri, pes 

rnstus. 
Empätement, m. tabtaifuus, iskoi⸗ 

fuus, tahmens; talkkunain lihottami⸗ 
nen tailinapötkyillä; pakjulla maalilla 
maalaaminen, impastaus. 

Empäter, v. a. tahdastaa; moidella 
tahmealla aineella; kyrſätä, tehdä is⸗ 
foifekfi; lihottaa taikinapötkyillä (Talks 
funoita); pakjulla maalilla maalata, 
impastata. 

patter, v. a. (laim.) lastata 1. 
faumata yhteen puiden päät. 
Empaumer, v. a. Cämmenellä 1. mais 

lalla fimmauttaa pallo tafaifin ; (kuw.) 
oustiller, v. a. panna hywälle faattaa jku tykkönään mwaltaanja, woit- 

tuulelle ; émoustillé, ée, adj. wilfas, 
hilpeä. € 

Émouvoir, v. 
liikkeelle nostaa; (luw.) kiihottaa, Ni 
dyttää; liikuttaa (tunteet) — Se, 
o. r.. Viihtyä, (nuttua; tulla liikutetukfi: 
ruveta fapinaan; nousta, fyntyä. 

taa jkun fuofio; Pymin ryhtyä toimeen ; 
e. la parole, anastaa puhemuoro; e. 

a. panna liittumaan, | une affaire, ryhtyä afiaan oilein; e. 
la voie, wainua otuljen jäljet, ajaa 
oikeita jälkiä. 
Empaumure, /. Banfiffaan, formit. 

faan Tämmenpuoli; hirwenſarwen päät. 
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Empeau, m. ymppi-olja, pans-offa. 
Empöochement, m. este, wastarinta; 

awio-este. 

Empöoher, v. a. estää, pidättää, 
tteltää. — S'e., v. r. (de ge pidät- 
tää itfenjä, pyſyä erillänjä (jstkiw), 
mälttää (jkin). 

Empeigne, 7. tengän päällinen. 
Empenne, f. nuolen fulfiminen. 
Em enneler, v. a. (ai) katata 

anffuri; laskea wara⸗ankkuri. 
Empennelle, f. wara-anfturi. 
Empenner, v. a. ſulkia nuoli. 
Empereur, m. feifart. 
Empesage, m. tärkki, maatteen türfti. 
Empeser, v. a. tärlätä; empesé, 6e, 

ad Auto.) fankea, jäyttä. 
Empeseur, euse, s. tärlittäjä. 
Empester, v. a. faastuttaa, ruttoi- 

fetfi faattaa, tartuttaa. 
ôtrer, v. a. fitoa jalat, panna 

fammitfaan, lie'ottaa; (tuw.) kietoa 1. 
mietellä ju pahaan pulaan. — S'e, 
v. r. Cietoutua, takertua; empêtré, ée, 
adj. hämmästynyt, ujo, neuwoton. 

Empetrum (um = 001), m. warik⸗ 
fen marja, -swarwas (empetrum nig⸗ 
rum). 
Emphasis, f. teeskennelty juhlalli 

fuus J. mahtipontijuus pubeesfa. 
Emphatigue, adj. juhlallinen, mahti 

pontinen (puheesja). 
_Emphractique, adj. isfoifa, tahmea ; 

hikiretkiä tukkiiva. 
Emphysème, m. tuuli-ajos, tuulipais 
a uma. 

Emphytöose, f. pitfällinen maan. 
woura. 
. Emphytéote, m. ja j. maanwouraa⸗ 
ja. 

Empiöger, v. a. anfaan faaba, pyy» 
tää N empiégé, ée, part. anjaan joutu 
uu 

Empierrement, m. perustusmuuri ; 
tiwiperustus kadusfa. 

Empiété, 6e, adj. hymäjallainen 1. 
hymäjuoljuinen jabtifoira. 
 Epiötement, m. forto, määrtyys, wa- 

hinto, haitta; toifen oikeukfien auas- 
taminen. 

Empiöter, v. a. fortaa, tehdä wää⸗ 
ryyttä, mahinkoa, haittaa; anastaa. 

Empiffrer, v. a. fulloa ruoalla täy- 
teen. — S'e., v. r. tyrkyttää ruokaa 
watfaanfa, [yöttää itſenſä. | 

Empilement, m. latominen, pinoo 
minen. 

Empiler, v. a. latoa, pinota. 
Empiranoe, f. vahan metalli-armon 

alentaminen; laiwalle ja lastille tapab- 
tunut maurio. 

Empire, m. alta, mahti, woima; 
galtitue, herraus; waltakunta, keiſari⸗ 
unta; (wanh.) ſakſalainen 1. pyhä Ro- 
malainen waltalunta; (Euro) e. des 
lettres, oppinut maailma, oppineet; 
Pe. des cieux, taimaan waltafunta ; 
avec e., mahtamasti, röyhkeästi. 

Empiröe, /. {. Empyrée. 
Empirement, m. huononeminen, pa- 

beneminen. 
Empirer, v. a. —R Le ve 

taa. — S'e., v. r. huonontua, paben- 
tua. 

Empirique, s. empirilo, tieteellijettä 
perustukjetta Pokemuljen nojasja pa- 
rantama lääkäri, puosfari ; empirillinen 
lojofi. — adj. empirillinen, Pokemut- 
een perustuima. 
Empirisme, m. fofemufieen perustus 

mä lääfetaito; puoskaroitfeminen; em- 
pirillinen filofofia. 

Emplacement, m. fartanomaa, ta- 
fon-afenta, tontti; afema, tila. 

Emplacer, v. a. panna fuoloja ma- 
fafiintin. 

Emplastique, f£. Emphractigue. 
Emplastration, /. laastarilla peittä- 

minen; (wanbh.) ymppüns. 
Emplätre, m. laastari; (fuw.) vaut: 

a. 
Emplätrier, m. faa8tari-laatifko. 
Emplette, f. o8to; 08to8, oetoffet. 
Emplir, v. a. täyttää. — S'e., v.r. 

täyttyä tulla täyteen. 
ploi, m. fäyttäminen, wiljelemi⸗ 

nen; toimi, toimitus, askare; wirka, 
pailla, ammatti; tiliin paneminen; 
näyttelijän rolli; e. double, tarpeeton 
toistaminen, faman fumman fabben- 
fertainen fiviottaminen tiliin; faire 
d’e., tarpeettomasti toistaa, tehdä kah⸗ 
bentertaijesti; il a Pe. des rois, hän 
näyttele kuninkaan rollit. 

ployé, m. wirlamies. 
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toimesfa; mwiedä tiltin; e. une somme 
en recette, lirjottaa fumma tulojen 
puolelle. — S'e., v. r. (à ge.) ahkeroi: |, 
ta, harrasta jlin; (pour gn) harras» 
taa jlun etua, puuhata jun puolesta. 

Emplumer, v. a. fulittaa. 
Empocher, v. a. pistää laffariin. 
Empoigner, v. a. fouralla ottaa kiin⸗ 

nt, ottaa fouraanja. — S'e., v. r. Tän 
dä toinen toijenja lauluriin; empoig- 
né, ée, adj. keskeltä yhteenfidottu. 

Empointer, v. a. terottaa neula, tehdä 
Färli neulaan; turfta yhteen. 

Empois, m. tärtti. 
Empoisonnement, on. myrkytys, myr- 

tyttäminen. 
Empoisonner, v. a. myrkyttää, myrs 

kyttämällä kuolettaa; (fuw.) turmella, 
pilata, mietellä; kääntää pahimmalle 
fannaïle 1. puolelle. 

Empoisonneur, euse, s. myrkyttäjä, 
myrtynpanija; (kuw.) felwoton kokki; 
wiettelijä. 

Empoisser, {. Poisser. 
Empoissonnement, m. ftalafikiön 18- 

tuttaminen kalalammikkoon. 

Empoissonner, v. a. istuttaa kaloja 
falalammiltoon. 

Emporté, 6e, adj. tuima, tulinen, 
kiiwas, pikainen, tuittupäinen. — m. 
tuittupää. 
Emportement, m. fiimaus, kiihty⸗ 

mys; äkkipikaifjuus, pikaistus; innos: 
tué. 

Emporte-pièce, m. taltta, puraifin 1. 
kalu, millä läpiä Iyödään; fuutarin- 
mweitfi; (furo.) kiiwas armostelija. 

Emporter, v. a. wiedä pots, kantaa 
pots, tuoda pois; miedä myötänfä; ot- 
taa, miedä 1. fiepata jklulta, temmata 
pois; (kuw.) karkottaa (tauti); häwit⸗ 
tää (märit), poistaa (tahrot); wallot- 
taa, anastaa; kiihottaa, yllyttää, woit⸗ 
taa; Pexil emporte confiscation, maan- 
palo tuottaa myötänjä 1 fifältää ontai- 
juudenkin menettämijen; e. le prix, 
woittaa palllio; Ve., päästä wottolle, 
mallita; Ve. sur, olla etemämpi, pääs- 
tä woitolle; olla vrastaampi: l'or 
Vemporte de beaucoup sur Vargent ; 
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Employer, v. a. täyttää, wiljellä; 
afettaa wirkaan, palweluffeen, käyttää 
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son poids l'emporte, fe paimi omasta 
painostanja. 
, Empoter, 7. a. panna purkkiin, ruul- 
uihin. 

ponille, f. (lafit.) kaswawa wil⸗ 
ja. 

Empoulette, {. Ampoulette. 
Empourprer, v. a. (wanh.) purpu⸗ 

roita. 
Empreindre, v. a. painaa merltfi, 

ainaa finetillä, (kuw.) painaa mieleen, 
uwata. 
Empreinte, /. painettu kuwaus, 

merfft, jälli; — as, pl. liwiin painu⸗ 
neet eläinten ja kaswien kuwat. 

Empressé, 6e, adj. kiiwas, fitbleü, 
harras, uuttera, [uopumaton, puubaa- 
wa, M awulias, fobtelias ; faire 
Ve., byörtä. 

Empressement, m. liimaus, kiihkeys, 
uutteruus, hartaus, puuha. 

s'Empresser, v. a. harrastaa, fii- 
waasti koettaa, pyrkiä, hyöriä; se. 
auprès de gn, haartaasti pyytää pääs- 
tä jlun fuofioon. 

Emprisonnement, m. wangitfemis 
nen, wankeuteen paneminen. 

Emprisonner, v. a. wangita, panna 
arestiin. 
Emprunt, 27. laina; aller aux e-s, 

käydä lainan hausſa; être toujours 
aux e-s, yhä welloja tehdä; d'e., lat 
nattu, melalfi otettu; walhe⸗. 

Emprunté, 66, adj. lainattu, we⸗ 
latfi otettu; teeskennelty, walhe⸗, näkö⸗. 

prunter, v. a. (à gn) lainata]. 
ottaa welakſi jlulta. 

Emprunteur, euse, s. Tainan-ottaja; 
joka mielellänfä lainaa 1. tekee melfoia. 

Empuantir, v. a. jaattaa pahasti 
baifemaan. — S'e., v. r. ruweta haifes 
maan. 

Empuantissement, m. haiſewakſi käy⸗ 
minen, mätäneminen. 

Empusser, v. a. ajaa märille, wise 
male. 
Empyöme, m. wiswan feijahdus ruu- 

miisja; rinta⸗ajos. 
Empyröe, m. ja adj. ciel e., au 

tuaiden afunto. 
Empyreumatique, adj. pohjaan pas 

lanut, kärwennetty. 

18 
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Empyreume, m. | pohjaanpalaminen, 
opens. D 

ulateur, trice, s. filpailija, Life 
Wwottelija. 

ulation, 7. tilmotus, filpailemi- 
nen. 
Hole m. ja j. 1. Emulateur. 

ulgent, nte, adj. werta johtama 
munuatjiin ja munuaifista talaifin 
[waltas ja merijuonista]. 

ulsif, ive, adj. öljyä fijältämä; 
semences é-es, öljyä fijältämät fie 

"ua alsion, f. fiemenneste, eräs lääke» 
feitoffen laji. 

En, prep. (paillaa määräten) -sfa 
(-8fä): en Finlande, Guomesfa; viv- 
re en sa maison, afua buoneesfanfa; 
avoir le chapeau en tête, pitää bats 
tu pääsjänjä; -bn: errer de pays en 
pays, fuleffia maasta maahan; (aikaa 
määräten) “Ua (-Uä), «na (nä): en hi- 
ver, talmella; en temps de guerre, 
foban ailana; en 1874, wuonna 1874; 
(olemista jnalin): parler en père, en 
maître, puhua tjänä, ifjäntänä; elle é- 
tait habillée en homme, jän oli mies 
"ML puettuna; (olemista jnkin mulai- 
etta): en bonne philosophie, terween 

filofofian perusteiden mukaan ; en bon- 
ne justice, oifeuben maatimuljien mus 
faan. — En tarkottaa fitä paitfi: a) 
olemista jokin tilasja: être en bon- 
ne santé, olla hywäsſä termendesfä; 
en liberté, wapaubesfa; un arbre en 
fleurs, kukoistaa puu; b) olemista 
toimituffesfa: être en prières, olla 
tufouffisfanfa; c) muotoa johon jkin 
tehdään: relié en veau, nibottu waſi⸗ 
fan-nablaan; taillé en buisson, leiv 
fattu penfaan muotoon ; fertile en blé, 
mwiljawa, hedelmällinen ; riche en bien- 
fonds, rifas maalartanoista; en bien, 
en mal, hywin, pahasti; d) pufemifen 
tapaa: en manteau, wiitasja; en che- 
mise, paidasja; e) fyytä: il fit cela 
en haine, teli fitä wihasta; f) tarko» 
tusperää: en mémoire de, muistoffi; 
armer en guerre, aristaa fotaan; 
g) muuttumista jféfin: son amour 
se convertit en haine, vallautenja 
muuttui wibaffi; h) jaloa: partager 
en deux, jafaa fabteen ojaan, kahtia; 
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i) Pieltä, jota täytetään: écrire en 
latin, tirjottaa lattnaffi; en vers, ru. 
nomittaatt; k) jlun wallasfa olemista: 
il m'est pas en moi, ei fe ole minun 
mallasjfa; il est en vous, fe on tei⸗ 
dän mallasja; 1) mirkaa, ammattia: 
docteur en médecine, [ääfetieteen toho 
tori; tourneur en ivoire, norfuluun 
formari. — En täytetään werbien par 
Er faneja: en parlant, pufues- 
faufa; parler en tremblant, pubua 
wäristen; le mal va en augmentant, 
tauti yhä enenee. — En tant que, konÿ. 
fen mukaan mitä, fen merran luin; 
ollesfa inatin: il a ce droit en tant 
que chef, hänellä on fe oikeus pääle 
lilkönä. 

En, pron. fen, fiitä, fitä (ylipäänjä 
wiitaten johonkin edellifeen); s’en al- 
ler, s'en retourner, mennä pois, pa- 
lata talaifin; en être, fiinä tilasja ol» 
la; en avoir à gn, olla jtulle fuuttu- 
nut; il y en a, il s’en trouve, on, 
löytyy. 

Énallage, f. (lieliop.) modien ja 
temporien mathetus. 

arrher, €. Arrher. 
arthrose, f. nimelluoppa. 

Encäblure, /. (fuw.) fabelin mitta 
(120 fyltä). 

Encadrement, m. vaamiin 1. tehil- 
töön afettaminen. 

Encadrer, v. a. afettaa raamiin, ke⸗ 
hikkön; jakaa refrntit vylmenttiinjä. 

Encager, v. a. panna jälkiin; pan 
na arestiin, putkaan. 

Encaissement, m. listuibin palkaa- 
minen; puiden istuttaminen hymällä 
mullalla täytettyihin kuoppiin; Kiwi 
arkku (filan); rahojen kantaminen; fai- 
re un chemin par e. tehdä tie 
limistä lasketulle perustuljelle; faire 
un pont par e., ralentaa filta kiwi⸗ 
arkkujen päälle; faire un jardin par 
e., istuttaa puita luoppiin, joita on 
paremmalla mullalla täytetty. 

Encaisser, v. a. palata listuihin; 
ietuttaa puita kuoppiin; panna rahaa 
fistuun; kantaa vahaa. 
| Encan, m. Gnutolauppa (irtaimis⸗ 
on). 

canailler, v. a. wiebä roistowüen 
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fenraan. — S'e., v. r. mennä roisto- 
mäen 1. huonoihin feuroihin. 

Encaper, v. a. (laiw.) purjehtia fab 
den miemelkeen mäliin. — éncapé, ée, 
être 6., olla tahden mniemelleen wä⸗ 
fiefü. 

s'Encapnchonner, v. 7. fääriytyä 
miittaan; peittää päänjä hunnulla 1. kaa- 
pulla; pataa pää rintaan [hewofesta]. 

Encaquer, v. a. fulloa nasfatoibin, 
tynnyvteihin. 

Encastiller, {. Enchässer. 
Encastrement, m. liittäminen, yh⸗ 

teenjowittaminen, faumaaminen. 
i Jncastrer, v. a. liittää, [omittaa fie 

n. 
Encaume, m. polttama, paloratto. 
Encaustiqne, f. wahamaali; mahan 

ja tärpätin jelotus, jolla laattioita kiil⸗ 
fotetaan. — adj. peinture e., maa- 
fans, jonka maali on mahalla malntis- 
tettu. 

Encavement, m. fellariin paneminen. 
Encaver, v. a. panna fellariin. 
g moeindro, v. a. ympäröitä, fuilea 

jlkin. 
Enceinte, adj. f. lobtuinen, raskas. 
Enceinte, f. ympärys, tehä, piiri, 

ala, laweus; attaus; linnotuspiiri, 
emuuti kaupungin ympärillä; Pe. de 
la ville, faupungin pitriemunri; une 
e. de terre, maamalli. 

Encens, m. fnitfutus, fuit{utus-ubri ; 
(tuw.) ylistys, mairitus, imarrus. 

Encensement, m. fuitfutukjella fa- 
mwuttaminen. 

Eneenser, v. a. fuitfntue, ſnitſutuk⸗ 
fella famuttaa; (Pum.) ylistää, imar- 
tella, mairitella. 
6 Encenseur, m. imartelija, mairitte 
tja. 
Encensoir, m. fuitintussastia. 
Encéphale, adj. vers e-s, madot, 

jotka taswawat päässä. 
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Encéphalique, adj. joka elää pääs- 
jä; pääsjä, aiwnisſa olema. 

Encéphalite, /. pään tulehdus. 
Enchaînement, m. fableilla yhdistä. 

minen; (kuw.) yhdistys, yhteys, yhtä- 
jaljoifuus. 

Enchaîner, v. a. panna fableifin, 
fitoa kahleilla, mangita; (kuw.) yhdiss 
tää, liittää yhteen, fitoa. 

Enchaînure, /. fetju, ketijn⸗yhdistys. 
Enohanteler, v. a. panna tynnyri 

aluspnille; latoa, pinota. 
Enchantement, m. {umons, mwiehäs 
8. 
Enchanter, v. a. Inmota, hurmata, 

cr As imnostuttaa, faattaa baltiots 
infa. 

, Enchanterie, /. fumous, tenhous, 
oihto. 

chanteur, eresse, s. welho, loihti⸗ 
ja, noita, lumooja. — adj. lumoama, 
hurmaawa. 

Enchaperonner, v. a. peittää 1. He» 
toa pää jhfin. 

Encharger, v. a. (manh.) tästkeä. 
Enchässer, v. a. ftinnittüü 1. puute 

taa talliskimi; panna pyhäin jäännötk» 
jet arkknihin; (kuw.) liittää, fowitella 
ihkin, fekottaa pubeejen; e. une anec- 
dote dans le discours, fowitella pient 
Wwalaifewa fertomus pubeefen. 

Enchässure, f. fiinnos, juotos. 
Enchausser, v. a. peittää oljilla, 

fonnalla. 
Enchère, f. Guuto, lijähunto O 

tolanpasja); mettre à Pe., myydä huu- 
tokaupalla; folle e., waromaton, ajats 
telematon tarjomus; payer la folle 
e.. tulla maromattomuudestanja rans 
taistuifi. 

Enchérir, v. a. (sur, au dessus, par 
dessus gn) tarjota enemmin, forfeampi 
A fuin jofu muu, huutaa (faupas- 
a) forleammatfi fuin muu; ylentää 1. 
torottaa hinta, nostaa Ginta, (tuw.) 
olla etewämpi, parempi, mwoittaa. — 
v. m. yletä 1. nousta hinnasfa, kalliin 
tua. 

Enchérissement, m. binnan ylens 
nys, falliintuminen. 

Enchérisseur, m. binnan korottaja 
1. ylentäjä. 

ehevalement, m. tulitelineet. 
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Enchevaueher, v. a. latoa kerrok⸗ 
fille, toinen toifenja päälle; ulota toista 
ulommalfi. 
Enchevauchure, f. ferroffittain ]. ſuo- 
Ur paueminen (futen tiilifatot 
.n €). 
Enohovötrer, v. a. panna riimu 

päähän; (huv.) estää, rafittaa. — F'e., | fi 
v. r. lietoontua riimunmarteen; (kuw.) 
fietoontua. 

Enchevötrure, f. riimuuu fietoon- 
tumifen kautta tullut mamma; aukko 
farvnpiippua, forsteiuipiippua warten. 

Enchifrönement, m. nenän tulleus. 
Enchifrener, v. a. tullia nenä, jaat- 

taa nenä tufleutumaau; il est enchif- 
rené, hänellä on nenä tufosfa. 

Enchymose, f. weren tunlenminen 
nahan alle, meren fuoleminen. 

Enoirer, v. a. wabata, mahalla moi- 
della. 

Enclave, f. ullopalsta; ullofarta 1. 
maalunta, jofa on toijem maañfaran, 
maan fijälä: Neuchätel est une e. 
de la Suisse; maa, jonka piirisjä tois 
nen maa om; toifen alaan pistämä efi- 
ne: ce tuyau fait e. dans ma cham- 
bre; fymennys fulun muurin fimuisja, 
johon awatut portit fijotetaan. 

Enclavement, m. mieraan maan. 
alan fijään faartaminen fifällä olemi⸗ 
nen. 

Enclaver, v. a. fowittaa fijään (puu 
puuhun); faartaa toifem alueefem. — 
S'e., v. r. ulottua toijen alueejen; en- 
clavö, 6e, adj. faarrettu. 

Enolin, ine, adj. taipuma, halukas, 
menevä; e a Pivrognerie, miinaan 

noit adj. (tieliop.) ſ olitigue, adj. (fieliop.) fanan 
vään liitettämä. ? pe 

Encloîtrer, v. a. fuilea luostariin. 
Enclore, v. a. fuilea muurilla, ai- 

balla, faitwofjella, julkea 1. aidata um- 
een. 
Enolos, m. aituus, umpeen fuljettu 
illa; enclos, e, adj. umpeen aidattu, 

uljettu. 
s'Enolotir, v. v. tätkeytyä, Iymytä 

oloon [ajetusta otuljesta]. 
Enol. F. reunus foru-ompelnn 

ympärillä. 
clouer, v. a. lyödä lengünnaula | 

276 Enco 

ihoon (hewosta kengittäesfä); naulata 
umpeen (tykki). | 

clouure, f. naulan pistos lihaau; 
tylin naulotus; (kuw.) wastus, este. 

Enclume, f. fepän alaifin. 
Enclumeau, Enclumot, m. Eneln- 

mette, /. wähäinen alaifin, fäfi-alai: 
in. 
Enooohe, f. ura 1. lowi awaimen 

lehdesjä. | 
Encochement, m. joufen jännittämis 

nen. 
Encocher, v. a. jännittää joufi; 

murtaa awaimen lehti. 
Enooffrer, v. a. fullea fistuun, pan 

na fistun pohjaan. | 
Encoignure (coign = oui), f. 

kulma, nurffa; nurifafaappi. 
Enoollage, m. [timaan fastaminen; 

e. blanc, walloinen liimapohja fultaut: 
fen alla. 

Encombre, m. (wanb.), vuba, kiwi⸗ 
mura; (kuw.) este. 
Encombrement, m. fulleminen, täyt: 

täminen, falpaaminen; (kuw.) pidäke, 
este, wastus. 

Enoombrer, v. a. fulfea, täyttää, 
[äjätä täyteen; (kuw.) pidättää, estää. 

Encontre, m. (wanh.) fattumns; 
(tu10.) aller à l'e. de gc. wastustella 
jlin. 

Encore (runoisfa Encor), adv. wie- 
lä; mielä Ferran, uudestaan; myös, 
paitſi fitä. — E. si, konj. jospa, jos 
ebes. — E. que, konj. twaifla, mailla 
tobta. 

Encorné, 6e, adj. farmillinen, far- 
milla warustettu. 

Encorner, v. a. panna farwet, mas 
riistaa farmilla. 

Encorneter, v. a. (wanb.) panna 
tuuttiin, törttöön. — S'o., v. r. wetää 
huntu päähänjä. 
ts Enconbert, m. (eläin.) myötiö, myöt- 

Encouragement, m. febotus. 
Encourager, v. a. febottaa, rohkaista. 
Encourir, v. a. joutua 1. puuttua 

jokin ; faattaa puoleenfa, tuottaa 1. metää 
puoleenfa; faattaa itfenjä rankaistukjen 
alaifeffi; e. la haine de gn, vetää 1. 
tuottaa jlun toiha päällenjä; encouru, 
ue, adj. inkin alainen 1. anfainnut. 
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Encourtinor, v. a. marnstaa uutis 
milla, marjostimilla. 

Encrasser, v. a. likaista, fokaista. 
— S'6., v. 7. folaista itfenfä, käydä 
litaiſekſi; alentaa itfenfä fopimattomal: 
{a amioliitolla 1. huonolla fenrueella. 

Encre, 7. 1ätti, muste; pränttimuste; 
e. de la Chine, tushi. 

Encrier, m. fäflihorni, =törttö. 
Encroûtement, m. fuorettuminen ; 

falffirappaus. 
Encroûter, v. a. fallita, falftiraye 

paukjella peittää. — S'e., v. r. yeit- 
täytyä hrorella, fuorettua ; encroûté, 
ée, part. e. de préjugés, turhalun- 
loihinſa piitynyt. 

s’Encuirasser, v. r. fopertua [v'asta; 
peittyä li'alla, ruosteella, tomulla j. 
n. € 

Enculasser, v. a. afettaa peräruuvi 
Pysjynpiippuun. 
Encuvement, m. ammeejen, fam- 

mioon paneminen (wuotia peitotesja). 
Encaver, v. a. panna ammeejen, 

ammioon; peitota muotia. 
Encyeligue, f. ja adj. lettre e, 

paawillinen kiertokirje. 
. Encyclopédie, f. encyklopedia; kait- 

lien tieteiden alkeet; tieteistä. 
Encyclopédique, adj. encyklopedilli- 

uen. 
Encyelopédiste, m. encytlopedista. 
End 0, adj. vykfitoista-fimui- 

nen. — m. yljitoista-fimuinen fuwio. 
Endöcagone, m. ylfitoistakulmio. 
End 0, adj. ylfitotsta. eminen. 
Endécanüre, adj. tifitoista-heteinen. 
Endécandrie, f. ylfitoista-hetessten 

Tasmiluotta. 
Endécasyllabe, adj. vifitoista-ta- 

Wuinen. — sn. ylfitoista-tawuinen rue 
nosmitta. e 

Endémique, adj. totimainen; tan- 
jalle 1. maalle omituinen. 

Endente, f. liittäminen, waarnalla 
Yhdistäminen. 
Jndentö, 60, adj. hammastettu, ham- 

mas⸗ 
Endenter, v. a. warustaa hampailla. 

Jammastaa; maarnalla yhdistää. 
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fanja; faire e., faattaa wiban wim⸗ 
maan. 

Endiablé, 66, adj. ja s. perleleellis 
nen, pirullinen, riimattu, raiwokas, pa- 
han⸗elkinen; piru. 

Endiabler, v. m. raimota, olla rii» 
wattu. 

s'Endimanchor, v. r. pukeutua py» 
bürvaattetfin. 

Endive, f. (ta8w.) eräs tasmi (on- 
divia). 

Endoctriner, v. a. opettaa, tyrkyt⸗ 
tämällä opettaa 1. totuttaa. 

Endolori, ie, adj. kimistystä, kipua 
tuntema. 
Endommagement, m. pilaantumis 

nen, turmeltuuinen. 
Endommager, v. a. pilata, tnrmella. 
Endormeur, m. uututtaja; (kuw.) 

imartelija, fiebatoitfija. 
Endormie, f. (ta8m.) bulluruobo 

(datura stramonium); (lum.) unijuos 
ma. 

Endormir, v. a. nuluttaa. — S'e., 
v. r. nullua; (kuw.) miemostua. 

Endormissement, m. nuluttaminen ; 
fynnin horros. 

d08, m. £. Endossement. 
Endosse (o pittä), f. taalla, fantamus: 

({uto.) rafitus. 
Endossement, 7. nimenfü tirjotta. 

minen wefjelin takapuolelle, takaamis 
nen, endosferaus. 

Endosser, v. a. nostaa 1. ottaa fel. 
täänjä; kirjottaa wetfelin takapuolelle, 
ta’ata, enbosferata. 

Endossour, m. enbosfenti, welſelin 
takaaja. 

Endroit, m. pailfa, ftja; fauppala; 
oikea puoli (kankaan j. n. e); kohta, 
omitutfuus (ihmifen luonteesja): bel 
e., vilain e.; à deux e-s, molemmin 
pnolin jamanlainen [kankaasta]. 

Enduire, v. a. peittää, woibella, 
laappia jlin; rapata. 

duit, m. päällystys, filaus, kalki⸗ 
tue, falffifeos. 

Endurant, nte, adj. tärfimällinen, 
malttatwainen. 

Endurcir, v. a. fowentaa; (kuw.) 
dotter, v. a. faattaa melkoihin. | (4) festyttüü, totuttaa; paaduttaa. — 

— S'6., v. 7. wellaantua. S'e., v. r. fomettna; tottua jhlin ; paa» 
Endöver, v. n. olla tomin mihots- | tua. 
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Endurolacomen m. paatumus. 
. Lärfiä, kestää, fietää, 

faapa kärfity ti.” 
Êne éide, f. Eneidi (Bergilion ru⸗ 

noelma). 
éorème, m. liitta 1. nilja fufesfa. 
ergie, f. nero, pontewuus. 
orgique, . nerolas, pontema. 
ergiguement, ads. neroflaasti, 

—** 
ergumène, m. ja f. perkeleen rii⸗ 

toanma. 
ervation, /. bermottomnus, tar: 

mottomuus, mwotmattomaus. 

Énerver, v. a. woiwuttaa, famaut- 
taa, 1. jermottomaffi tehdä. 

Enfaiteau, m. fatonbarja, katonhar⸗ 
jan tiili. 

Enfaitement, n. fatonbarjan peit- 
täminen Iyijyllä. * 

alter, v. a. peittää, warustaa 
tatonharja. 

8100, f J lainue, fapfuubensaila ; 
lapfet; lapjellifu 

anoon, m.  apfufainen. 
Enfant, m. ja — lapſi; e. mâle, pois 

kalapſi; e — e, tyttölapfi; e. trou- 
vé, öytölapi: e. de Paris, Pariftsfa 
fy yntynyt: — €-s perdus, enfirimisjä 
rhntämät jotamiehet; wapa-ehtoijet, etu- 
Wwartijat; petits e-s, lapſen lapfet; 
faire l'e., fapfettaa; bon e., bymäjä- 
myinen ihminen. 

Enfantement, m. lapjenjaanto, -fyn- 
nytys, -faajaifet. 
tu anter, v. a. [ynnyttää; (myös 

w. 
Enfantillage, m. lapfellifuus. 
Enfantin, ine, adj. lapfellinen. 
Enfarin6, ée, part. ja adj. jauhot» 

tunut, jauhotettu; (kuw.) tatertunut, 
täyätävi; la gueule e-6., tÿbmänrob- 
eas 
Enfariner, v. a. jaubottaa, jau- 

hoilla pirotella. — S'e., v. r. jauhot: 
tua; (fut.) s'e. d’une science, pinta- | 
puolifesti tutkia tiede. 

Enfer, m. Gelwetti; — e-s pi. ma- 
nala, kuolleiden maltakunta. 

Enfermé, m. ummebtunut 1. fomui- 
nen haju. 

Enfermer, v. a. fullea, falmata, tel- 

jet; aidata; panna ään; Rfältää, a. 
fittää S'6., v. r. fulleutua fifään. 

Enferrer, v. a. pistää puhki, läpitje, 
puhkaista, lämäistä. — FS'o., v. r. ta- 
lertua 1. fietaantua omiin fanoihinja, 
hölmäytyä. 

s'Enfeuiller, v. v. ehdittyä, tulla 
lehdelle. 

Enficeler, v. a. fure-nuoralla fupis- 
taa. 

Enfieller, v. a. tarmaalfi tehdä, fa- 
pella felottaa. 

Enfilade, f. huoneriwi; pailla, jota 
woi pittin mittaanja ampua wihollis⸗ 
ten tykeillä 

Enfiler, v. a. puettaa lanka neulan 
filmään 1. helmiä j. m. lankaan, puet⸗ 
taa kynttilöitä wartaifin; vahat 
tu istää ( äpitie; fimaista, pyyhkäistä, 

(ea a vit inpäin; narrata, petjata; e 
discours, panna puhe alkuun; e. 

un degré, Barppaella rappuja alaspäin; 
e. la venelle, fähteä tipo tiehenjä; le 
vent enfile la rue, tuuli fimaifee, pu- 
haltaa pitkin katua. 

Enfin, adv. wibboin, wiimein; 19= 
hykäifesti, lyhyeen. 

Enflammer, v. a. fytyttää, leimata; 
kiihottaa, yllyttää, tulehduttaa. — S'e., 
v. r. fyttyä, kiihtyä, tultotua. 

Enflement, m. ?. Enflur 
Enfier, v. a. puhaltaa, "käyttää il. 

malla, pullistaa; nostaa wwebet ; (Euro) 
faattaa päyhteätii, ylpeätfi; wahwie⸗ 
taa, ylentää. — v. nm. ja S'e., v. r. 
Ab pullistua, tarttua ; (fun. ) pöyh⸗ 

ilä, tulla ylpeäkfi; enflé, ée., part. 
pullistunut ja n. e. 

Enflure, f. ajettuma, ajetus, pöhds 
tys; e. de coeur, ylpeys. 
Enfon 0, m. pohjan liinnittämie 

nen tynnyriin; tynnyrin fulkeminen. 
onoement, m. murtaminen, fijään 

allaaminen, (tynnyrinpohjien, omien 
j. n. €.); pakottaminen, tyrkyttäminen 1. 
lyöminen fWään; ſywennys, notko, not- 
elma; perä, peräsala, talalilko. 
Enfon oncer, v. a. palottaa, tyrkyttää, 

lyödä 1. työntää fijään; murtaa, färs 
tä; e. un tonneau, panna tynnyriin 
pohja; upottaa (laita) ; fastaa weteen; 
e. son chapeau, painaa battu ſywem⸗ 
pään; e. bien le soc, fontüü fymältä. 



Enfo 

-—9. 1. Waiptta, painna. — S'e., v. r. 
tunkea L antautua fywälle, fauas: 
s’e. dans le bois; (kuw.) s'e. dans 
l'étude, maipua lukemijeen; s'e. dans 
la débauche, wajota irstaijuuteen. 

Enfonceur, m. e. de portes, ter8- 
ailija. 

. Enfonçure, f. fuoppa, (ymwänne; as⸗ 
tian pohja; fängyn pohja. 

orcir, v. a. wahwistaa, tukea. 
— v. m. ja S'e., v. r. mahivistua. 

Enformer, v. a. mwetää mallin, faa- 
tan päälle; muodostaa. 

OLIT, v. a. Paimaa maahan, kuo⸗ 
pata ; felottaa muiden falujen jouffoou, 
että on tuaifea löytää, panna tietämät- 
tömiin. — S'o., v. r. pistäytyä pii- 
loon. 
Enfouissement, m. maahan kaiwa⸗ 

minen 1. fuoppaaminen. 
Enfourcher, v. a. e. un cheval, 
i talfin reifin istua hewoſen fe- 

814. 
Enfourner, v. a. panna 1. pistää 

uuniin; pelle à e., unnilasta; (fui.) 
panna alkuun. — S'o., v. r. fietoon- 
tua, takertua. 

indre, v. a. murtaa, järkeä; 
(furo.) riffoa, foufata. 

énfroquer, v. a. (pilf.) panna luos- 
tarviin. — S'e., v. r. antautua mun: 
titfi. 

s'Enfair, v. r. lähteä pakoon, kara⸗ 
ta; (huv.) kulua, wieriä; muotaa ulos ; 
fiebua ylitje. 

or, v. a. famuttaa, ſawutta⸗ 
malla tarkottaa. 

| tailler, v. a. faataa tynnyreis 
bin, ammeifin. 

Engageant, nte, adj. [uloinen, wie⸗ 
Gättämä, miellyttävä, kohtelias, fiemä. 

Engagoantes, f. pl. (0) awa⸗ 
rat liehuwat waimowüen manſhetit. 

Engagement, m. panttaus, pantikſi 
ano; panttikirje; pantattu maatila; 
upaus, welwotus, ſuostumus, ſitomus; 
ſotamiehen palwelus⸗aika 1. pestäys; 
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welnkſeen, märmätä; (dans) talertaa; 
lietoa; (dans) alkaa, ryhtyä jbfin; 
pyytää (pitoihin), tarjota; (lääk.) vas 
fittaa; cette charge engage à beau- 
coup de dépense, tämä toimi tuot- 
taa paljon menoja, palottaa fuuriin 
fustannulkfiin. — S'e., v. r. fitoutua, 
weliwottaa itfenjä, luwata; ottaa pesti, 
antautua palwelukſeen; takertua; lähteä 
liian fauas 1. ſywälle; antautua, ties 
toutua; ottaa alfunfa, alkaa, ſyntyä; 
mwelkaantua; (läät.) sa poitrine s'en- 
gage, rintanja täy yhä raskaammalfi, 

ngagiste, m. jola pitää maltioti- 
lusta pantti-vikeudella. 

Engaîer, v. a. pistää tuppeen, huot⸗ 
raan. 

Engaller, v. a. taleppelillä peitota 
1. wärjätä. 

Engastriloque, . Engastrimandre, 
Engastrimythe, Engastronyme, m. 
watfjaanpuhuja; falaapuhuja. 

Engaver, v. a. ruoftia poilafianja. 
Engeance, f. votu, eläinlaji, filib; 

[iwalla myös ihmifistä). 
Engeancer, v. a. (gn de ge.) vafits 

taa, vafitutjeffi, harmilft faattaa 1. tois 
mittaa: qui nous a engeancé de cet 
homme. 

Engelure, /. paleltuma, palelma, 
pallajen haawa. | 

Engendrer, v. a. fiittää, fynnyttüà. 
— S'e., v. r. fyntyä. 

Engeoler, t. Enjöler. 
Engeoleur, euse, f. Enjöleur. 
Enger, €. Engeancer. 
Engerber, v. a. fitoa (elo); fitomille 

panna; päällitykjin latoa ]. pinota. 
Engin, m. ſukkeluus, wiekkaus, neu⸗ 

wokkuus: mieux vaut e. que force; 
fone, työsafe, vraffine; kinnunki; lala, 
metſästyswerkko. 

Englober, v. a. yhdistää, yhdekſt 
foota; (lutv.) il a été englobé dans 
cette affaire, hän on fiihen afiaan ta- 
fertunut. 

Engloutir, v. a. nielaista, ahmaiss 
pestäyeradat palwelutfeen ottaminen ; | ta; (kuw.) tuhlata. 
a jatta; e. du coeur, raffauben afla. 
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tilfi, maluudelfi; 
faaba, faattaa, taimuttaa; febottaa; 

ager, v. a. pantata, antaa pan: 

tuottaa, palottaa jhkin; pestata pals 

fitoa, welwottaa; 

Englaer, v. a. linnunliimalla woi⸗ 
bella. — S'e., v. r. takertua linnunlits 
maan. 

Engonoer, v. a. ulottua liian kor⸗ 
fealle faulaan, jopia 1. istua huonosti 
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[aatteesta]: cet habit vous engon- 
ce. 

rgement, m. fuupuntinen, um- 
mistus [tormwen j. m. e.). 

Engorger, v. a. juumuttaa, ummis- 
taa, julloa täyteen. — S'e., v. r. fuu- 

a, ummistua, kaswaa umpeen, tuf- 
ntua; la fumée sengorge, fawu 

tulee fifään; engorge, Ee, adj. ſuupu⸗ 
nut [myllystä]; ummellutfisja olewa 
(hemwonen). 

Engouement, m. fuupuminen, läkäh⸗ 
tyminen (lurkluun tarttuneesta ruo'as⸗ 
ta); (kuw.) juutunut turhaluulo. 

Engouer, v. a. fuuwuttaa, tulahdut- 
taa, tullia (furffu). — S'e., v.r. tart 
tua furffuun, tukehtua, fuupua (10) 
de gc) juutua turhaluuloihinja; à 
orce de crier il s'engoua, bhuufi, että 
ääni puuttui. 

s'Engouffrer, v. r. ſyökſyä ſywyy⸗ 
teen, maan alle [joista]; mihurina 
tunkea fijään (tuulesta) 

Engouler, v. a. nielaista. 
Engourdir, v. o. puuduttaa, faattaa | 

niitykſi, hönnösmaatfi. turrakſi, Pankealfi; tyljentää, unnuttaa 
[hengen woimat]). — S'e., v. r. puu: 
tua, turtua, fangistua; tylfistyä, un 

a 
Engourdissement, m. ÿpuutumus, 
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or, v. a. faataa wilja myl- 
[yntorween; alkaa, panna alkuun, ryh⸗ 
tyä jhkin; e. la pompe, panna pump- 
pu käymään. — v. m. toinen totfiinia 
käydä [vattaiden ham aista j. m.). 

ure, /. %. Engrenage. 
Engri, m. aaiopilaitsn feoparbi. 
Engrosser, v. a. faattaa raélaalfi, 

fohtuifelfi, maata. 
s'Engrumeler, v. r. juoffettua, pii- 

mitt ä. 
—c8 6e, adj. ryyfyihin wer⸗ 

hottu. 
Enhacher, v. a. net ulottua 

toinen toifenfa fijään [maafaroiéta). 
Enhardir, v. a. vrobfaista, uljastaa. 

— S'e., rv. 7. vobjeta, uskaltaa; rob- 
laista mielenfä. 
Enharnachement, m. waljastami- 

nen, filojen paneminen; fatula, fiat; 
(kuw.) tummalifet koristukſet. 

Enharnacher, v. a. waljastaa, ſa⸗ 
| tuloita; (huv.) fummallifesti firota. 

Enhaut, ?. Haut, adv. 
Enherber, v. a. fyiwät 1). lastea 

igmatique, adj. arwotukſen⸗kal⸗ 
tainen, ongelmoinen, läfittämätön, um⸗ 
pifanainen. . 
Énigmatiquement, adv. läfittämäte 

turtuntus, berwottomuus: unnutus, töä j. n. €. 
unteluus. | igme, /. arwotus, ongelma. 

Engrais, m. fyöte, fyöteruola, libo- |  Enivrant, nte (eni= angni täsfä 
tusruola; lannotus-aineet. 

Engraissement, m. lihottaminen; li⸗ 
hoominen. 

or, v. a. fyöttää, lihottaa ; 
panna rasmwatahroja waatteifin, fofais | 
ta. — v. n. lihoa. — S'e., v. r. ſe'ota: 
cette ligueur s'engraisse. 

Engranger, v. a. foriata latoihin. 
Engravement, m. laiwan matalalle ! 

feifabtuminen. 
ver, v. a. ajaa laima mata- 

lalle; falata painolastin feasfa. — S'e., 
v. v. joutua 1. takertua matalalle. 

616, 6e, adj. reunoista bam- 
mastettu [waafunoista). 

| ja feurr.), adj. juomuttama, päihdyt- 
tämä ; (kuw.) burmaawa, kiihdyttämä. 

Enivrement, m. päihdytys, juopus 
mus; hurmauns. 

Enivrer, v. a. jnowuttaa, päihdyts 
dä; (tuw.) hurmata, kiihdyttää. — t 

| S'e., v. 7. päihtyä, inopua; burmaau- 
tua. 

Enjabler, v. a. panna pobja-nurre 
astiaan. 
kaanon f. Garppans, askel. 

ambement, m. lauſeen jatlumi- 
nen toifesta mwärjystä toifeen. 

Enjamber, v. a. ja v. n. astua, bar- 
pata ylitfe; käydä pitkillä askeleilla; 

lure, /. hammastettu reuna | (sur gn) pistäytyä 1. tunkea jfun alalle; 
(waakunoisſa). 

enage, m. Engrenure, /. 
masrattaiden toifiinja käyminen. 

haut enjambé, pitkäkoipinen. 
ham, Fnjanl auler, er, v. a. warustaa 

ankkuri tukilla. 
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Enjaveler, v. a. panna elo fitomille, 
fitoa elo. 
e m. Panos, rahapanos (pes 

joindre, v. a. täskeä, welwottaa. 
Öler v. a. mairitellen houkutella, 

mietellä. 
Enjöleur, euse, s. mairittelija, liu⸗ 

lag miettelijä. 
Eajolivement, m. foristus, faunis- 

oliver, v. a. foristaa, foristella, 
Taunistaa. 

Enjoliveur, m. foristuffien tekijä. 
Enjolivure /. uäpiä foristus. 
Enjoué, 6e, adj. hilpeä, leilillinen, 

riemastunut, iloinen. 
— Enjouement, m. hilpeys, iloijuus, 

riemu. 
Enkiridion, m. mwähdinen läfikirja. 
Enkystö, 6e, adj. taloon fuljettu. 
Enlacement, m. yhteenlietominen, ſy⸗ 

kertyminen, yteenpunominen ; yhteenſi⸗ 
tominen; takertuminen. 

er, v. a. lietoa yhteen, kääriä Enlac 
]. Kiertää yhteen; kiinnittää, fitoa yh⸗ tb 
teen; tafertaa yhteen; fulfea 1. pufertaa 
(fyliinjä). — S'o., v. r. fietoutua yh⸗ 
teen, takertua yhteen. 

Enlaidir, v. a. rumentaa. — 7. n. 
tumentua, läydä rumaffi. 

idissement, m. vumentuminen; 
rumentaminen. 

gagé, 6e, adj. lielemä. 
Enlövement, m. poistaminen, pois- 

foriaaminen ; poisryöstäminen, wäli- 
maltainen poiswieminen; innostus. 

Enlever, v. a. nostaa ilmaan, Pos 
hottaa, korottaa; temmata pois, wäti- 
mwaltaifeeti miedä, ryöstää; wiedä pois, 
torjata; à gn) riistää (jinlta); ostaa 
pots kaikki fauppatamara; ottaa pois, 
hieroa pois, pestä 1. kuluttaa pois, pois- 
taa; innostuttaa, hurmata, fumota; 
a Uifelä vrynnäkök*kä: wallottaa, anas- 
taa. — S'o., v. r. nousta ilmaan, ko⸗ 
hota; tulla poismiedykfi, poistemma- 
tulfi, poistetukfi, poishierotukki; käydä 
ratoille; tulla wallotetnffi; wibastua, 
wimmastna; yltyä; (kum.) innostua, 
hurmautna. 

Enlevure, t᷑. Elevure. 
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Enlier, v. a. panna tiililiwet fiteefen 
(muurisfa). 

Enligner, v. a. panna fuoraan, yh⸗ 
teen linjaan, rimiin. 

Enlaminer, v. a. würittüt, illumi⸗ 
nerata; (kuw.) faattaa tulipunaifekfi, 
bebluwatfi. — S’e., v. r. maalata aë- 
Wwonfa. 

Enluminour, euse, s. farttojen j. m. 
mwärittäjä. 

Enluminure, f. wärittämifen taito; 
wärittäminen; mwäritetty Puma; (luw.) 
pöyhkeä kirjotustapa; pahimmatfi kään- 

a annöngo ( ) hdet ne (en = en), m. yhdek⸗ 
fäntuimio. 

Ennéandrie (en — en), f. (ta8w.) 
yhdekjänheteisten luokka. 

Ennemi (Enne — ene), ie, s. wihol⸗ 
linen, mibamies. — adj. wthollinen, 
nurja, tyly, walju, mastahakoinen. 

Ennoblir (en =ang ja 6:sfa feurr.), 
v. a. jalostuttaa; aateloita, aatelifeen 
fäätyyn korottaa. — S'e., v. 7. jalos⸗ 
tuta. 

Ennoblissement, m. jaloëtus, fires 
8. 
Ennni, m. ikäwyys; femottomuus; 

hitoli, wastus. 
Ennuyant, nte, adj. f£. Ennuyeux. 
Ennuyer, v. a. tyllästyttää, tlämys- 
ttää. — S'e., v. r. olla ikämillänfjä, 

ilämöitä. 
Ennuyeusement, adv. ikämästi. 
Ennuyeux, euse, adj. ikämä, bare 

mittawa. 
Enoiseler, v. a. barjottaa haukkaa 

finfuun tekemään. 
kuono m. laufunto, efitys. 
noncer, v. a. laufua, ilmottaa mies 

lenfü; 6. faux, mwalheellifia tietoja an- 
taa. — S'6., v. r. ilmaista mielipis 
teenjä, antaa felitys. 

Énonciatif, ive, adj. ilmottaa, efit- 
tyä. 

onciation, f. faufetapa, laufumis 
nen ; laufunto, ilmotus. 

Enorgueillir (en = ann), v. a. Yl» 
per faattaa. — S'e., v. r. ylpeillä, 
äydä ylpeäkfi. 
Énorme, adj. juunnaton, fummaton, 

mabbottoman fnuri; (tuw.) biviweë, 
faubea, ääretön. 
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Énormément, adv. fuunnattomasti 
e 
ormité, f. fuunuattomnus, ääret- 

tömyys; (fuw.) hirweys j. mn. e. 
Enossé, 660, adj. jola on vuodon 

furkkuunja faauut. 
N ouer, v. a. nykiä nukat tankaas- 
a. 
E Enquérant, nte, adj. urllima, ute- 
108. 
s'Enguörir, v. r. (de) tiedustella, 

urkkia, tutkia. 
Enquerre, v. a. ?, s’Enquérir; ar- 

mes à €., waakuna, jofa ei ole jääu- 
töjen mukainen. — m. tutkimus. 

Enquête, f. laillinen tutkimus 1. fat- 
ſelmus, laillinen tiedustus. 

s'Enguöter, v. r. (de) tutfia, tie» 
bustella, hankkia tietoja. 

Enguöteur, m. wirfamies, jola on 
määrätty jlin afiata tutkimaan ; (kuw.) 
urffija, tiedustelija. 

ſelty 
g'Enraciner, v. r. juurtua, juuret⸗ 

tua, kiintyä. 
Enragé, 60, adj. raiwokas, hurja, 

raju, hullu; (kuw.) wimmattu wihas⸗ 
ta; tuima, kowa, ankara; e. de, tulis 
festi jäin himoawa. — s. hurjapää. 

eant, nto, adj. wimmaan faat- 
tama; ylen harmittaa. 
Enrager, v. a. (de ge.) vaiwota, olla 

wimmasſa; (kuw.) rajusti himota jkin; 
olla wihasta wimmastunut ; tomin juuts 
tua; faire e. gn, faattaa wibasta rais 
woomaan. 

Enrayement, m. jarrun laskeminen 
pyörän päälle, pyörän pidättäminen. 

Enrayer, v. a. panna kehräwarret 
pyörään; panna jarru L. pidätin pyö- 
rän päälle. — v. m. pidättää; kyntää 
enfimäinen mato. 

Enrayoir, m. jarru, pidätin. 
Enrayure, f. jarru, pibätin; enfi- 

mäinen kyntðwako. 
… Enrögimenter, v. a. rylmenteilji jär⸗ 
estää. 

Enregistrable, adj. fuetteloibin pan 
aa. 

istrement, Enregitrement, m. 
luetteloihin paneminen; pöytäkirjaan 
paneminen. 

Enguis, ise, adj. (lafit.) (de) t9-| 

Ensa 

Enregistrer, itrer, v. a. Pano 
na luetteloihin, pöytäkirjaan. 

umer, 7. a. faattaa kino⸗, nu- 
Batautiin, yskään, vröhkäkn. — S'e. 

j 0. v. tulla finotautiin j. n. € être 
enrhumé, olla nubasfa j. n. e. 

Enrichir, v. a. rifastuttaa; (tumw.) 
faunistaa, koristaa. — S'e., v. r. vis 
lastua. 

Eprichissement, m. rifastuminen; 
koristus. | 

Enrôlement, sm. kirjottaminen fota- 
miesrulliin; wärwäys; fotamiesrulla, 
märmänslista. 

Enröler, v. a. tirjottaa fotamiesrul: 
liin, wärwätä. — S'e., v. r. mennä 
fotapalwelutieen, ottaa märminti; (kuw.) 
ruveta jlun ſeuran jäjenelfi. 

Enroué, 6e, adj. täheä, fahea. — 
—* täheästi; parler e., puhua kä⸗ 
eästi. 
Enrouement, m. äänen käheys 1. fa- 

Enrouer, v. a. faattaa täheälji, fa- 
healft; — S'e., v. r. Päydä fübeülfi, 
jortua, langeta [Känestä). 

Enrouiller, 7. a. ruostuttaa; (fur. 
tyljentää. — S'e., v. r. ruostua, tyl= 
fistyä. 

Enroulement, m. fääriminen; fiefu- 
rainen foristus, fielurainen määnne. 

Enrouler, v. a. fäüriä fofoon. 
Enrne, /. lemweä walo, wefiwalo. 

per ahlement, m. bietajärklä, liet⸗ 
eltä. 
Ensabler, x. a. ajaa bietafürfülle. — 

S’e., v. r. ajautua, purjehtia 1. jous 
tua BGietajärkälle. 

p aaoher, v. a. panna 1. faataa ſük⸗ 
lin. 
Énsafraner, v. a. fafranilla wär⸗ 

jätä. 
Ensaisinement, m. läänitysherran 

wabwistus wourauskontrahtiin; wal⸗ 
tuuskirje wouratalon pitämis-oileuteen. 

Ensaisiner, v. a. wabwiétaa wous 
ralontrahti; antaa tobistus wourata- 
[on pitämis-oileuteen. 

lanté, 66, adj. merinen, we» 
rellä tahrattu. 

Kinsanglanter, v. a. meristiä, weri⸗ 
feffi faattaa, merellä tahrata. 
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Enseignant, nte, adj. opettaa, opet- 
tamwainen. 

Enseigne, X merlki, tuunusmerli, 
tunnustähti ; hyltti, taulu; lippu, wiiri; 
wänrilin wirka; à bonnes e-s, by: 
willä perustukjila, BGumää takausta 
mastaan; à fausses e-s, tefofyillä; à 
telles e-s, que, jofa fillä todistetaan, 
jonka todistukjena on, jonka tähden, 
jotta. 

— Enseigne, m. wänriffi, fanjunlkari, 
lipuntantaja. 

. Enseignement, m. opetus; neuwo, 
tieto, ilmotus. 

igner, v. a. opettaa; neutvoa, 
näyttää, ilmottaa. 

6, 66, adj. notlojelkläinen [he- 
Wwofeëta]; Lisjanfelkäinen CETTE 

Ensemble, adv. yhdesſä, yhtä baa- 
tvaa, yhteen. — m. fofonaifuus; eri 
ofien fointu teskenänfä; mouvement 
d'e. (laiw.) fofo laivaston yht'aikai⸗ 
nen liikunto. 

Ensemencement, m. kylwäminen, 
kylmä. 

Ensemencer, rs. a. tylmää. 
Enserrer, v. a. fulfea fijäänjä, tal- 

fettaa; panna lasmihuoneefen, anfariin. 
Ensevelir, v. a. pukea ruumis; hau- 

data; (kuw.) haudata, kätkeä. — S'e., 
v. r. wajota, waipua; fulkeutua toifis- 
ta ihmifistä; enseveli dans le som- 
meil, uneen waipunut. 

Ensevelissement, m. fäärinliinat 
(ruumiin); hautaus. 

Ensiforme, adj. miefanmuotoinen. . 
Ensorceler, v. a. tenbota, welhoa ; 

(kuw.) lumota. 
rceleur, euse, f. noita, welho. 

Ensorcellement, m. tenhous, mels 
fous, lumous. 
1 e, Ensoufrement, m. tu- 

lifivittäminen, vikittäminen. 
Ensonfrer, v. a. tulikimittää, vis 

tittää. 
ansonfroir, m. pailla, misjä rifite- 

n. 
Ensouple, Ensuple, /. tangastutti, 

ſuwalkko; neulointehys. 
Ensouplean, m. fangastufti, ſuwakko. 
Ensui , Prep. (de) jälleen, perästä. ' 

— adv. fitten, perästäpäin, wibboin. 
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räelä; (de) feurata, olla feurautjena 
jotkin. 
— Entablement, m. muurin ylin ferros, 
johon parrut, wuolet nojaamwat; katon 

tacher, v. a. faastuttaa, tabrata. 
Entaille, Entaïllure, f. uurros, fofo, 

pyällys; piirto. 
Entailler, v. a. uurtaa, foloa, pyäls 

tää, piirtää. 
Entame, /. enfin leifattu tappale, 

enft leikkaama. 
Entamer, v. a. tehdä leikkaus, fei- 

fata, uurtaa, piirtää; leikata pois ofa 
1. pala; ryhtyä jhkin, alkaa, panna tois 
meen; loukata jlun oileuffia; houkutella 
welwolliſuukſienſa täyttämifestä; (furo.) 
oiwaltaa, läpitutkia; wiedä moitto jkul⸗ 
ta; mahingoittaa. 

Entamure, f. leiffaus, uurros, lowi; 
enfimäinen kakusta, lihasta j. n. e. lets 
fattu miille; leiwän fannifta. 

Entassö, 6e, adj. lüjätty, fofoon- 
(ulottu; homme e., tanafta, lyhyen⸗ 
rotema mies. 

Entassement, m. läjä, rowio, pino, 
romuläjä. 

Entasser, v. a. läjätä, romwioita, pi- 
nota. 

Ente, f. panosolja, fiitös-okfa; ymp- 
päys-olja; ympütty puun; penfelinmarfi ; 
tuulimyllyn — fiimenportti; pulmaani, 
linnunkaawe. 

Entement, m. ymppääminen. 
Entendement, m. ymmärrys, läfitys, 

tendeur. m. fuulija, joka puo- 
lestalin fanasta hywin älyää; à bon 
e. salut, johon fofee, fe fuulfoon. 

ndre, v. a. fuulla, fuunnella; 
fuufustella, batvaita, huomata; yms 
märtää, füfittéë, älyä; (à ge.) ſuos⸗ 
tua, myöntyä jhfin; taitaa, ojata; are 
wella, olla fiitä mielestä ; je lui ai en- 
tendu dire, olen fuullut hänen fano- 
man; e. dur, luulla huonosti; e. des 
témoins, tuulustella todistajia; e à 
une proposition, fuunnella, fuostua 

! ehdotukfeen; e. à demi-mot, puolesta 
janasta ymmärtää; il mentend ma- 
lice à rien, ei hän misjään ilkeyttä 
huomaa; donner à e., miitata, antaa 

s'Ensuivre, v. r. feuvata, tulla pe: hamwaita; e. son métier, olla ammas 
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tiejanja taitama; e. le latin, ofata la⸗ 
tinaa, e la raillerie, ofata pilapu- 
heita laskea; e. raillerie, ymmärtää 
pilapuhetta (olla pilapuheesta fuuttu- 
matta). — S'e., v. r. ymmärrettää, olla 
fanomatta felmä; luulla toinen tois- 
tanja; olla hymäsjä ſowusſa, fopia fes- 
kenänſä; (avec gn) keskustella jkun 
kansſa; pitää yhtä, olla falaliitosja; 
(à ge) hywin ymmärtää, Lkäfittää, ofa- 

in. ta 
Entendu, ue, adj. luultu, ymmär. 

vetty, füfitetty, (uostuttu j. n. €; ofaa- 
ma, taitama, ymmärtämäinen; järjes- 
tetty, laitettu, toimitettu: bien e. tie- 
tyeti; bien €. que, tietyeti fillä e» 
olla 
Entente, f. mieli, ymmärrys, tar- 

kotus; järjestys, ſowinto, yljimielifyys; 
double e., faffimielinen; e. cordia- 

le, fybämellinen fopn. 
Enter, v. a. ympätä. 
Entörinemont, m. laillinen wah⸗ 

wistus ]. woima. 
Entériner, v. a. antaa laillinen woi⸗ 

ma, mahmistaa. 
Entérocèle, f. fuolifobju. 
Entörologie, f. oppi fifälmykkstä, 

fuolista. - 
Entérotomie, f. (nuolien leilkaaminen. 
Enterrement, m. bautaus, maahan | j; 

pano. 
Enterrer, v. a. haudata, panna maa- 

han; kuopata; (knw.) falata. — S'e., 
v. r. wetäntyä pois maailmasta, Fät= 
fentyä ; se faire e. sous les ruines, 
antaa haudata itfenfä raunioiden alle. 

Entötö, 60, adj. ykjipäinen, itjepäi- 
nen; (de) mieltynyt, ihastunut. — 2. 
itjepäinen ihminen. 

tötement, m. itfepäijyys:; piitys 
nyt harhaluulo, mieltymys. 

ter, v. a. mennä ]. nonsta pää- 
hän; kiertää päätä, pyörryttää; mais 
tuttaa päänkimistystä; (kum.) faattaa 
ylpeäkfi. — S'e., v. r. piityä barba- 
Iuuloihin; olla itfepäinen; ylpeillä. 
Enthousiagme, n. into, innostus, 

fiibfous. 
thousiasmer, v. a. innostuttaa, 

innottaa, lumota. 
Enthousiaste, m. innostunut; haa- 

welfija. 
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Enthymöme, m. fupietettu päätös- 
johdelma. 

ticher, v. a. mahistuttaa, faat- 
taa mahimaan, mätänemään; entiché, 
ée., adj. mahiintunuut, mätänemifen 
aluéfa olema. 

Entier, ère, adj. fofo; fofonainen: 
täydellinen ; eheä, koskematon; pilaus 
tumaton; leiffaamaton [oriista]; kel⸗ 
wollinen, fofonanfa hymä; itfepäinen, 
uppiniskainen. — m. en son e. en 
leur e., fofonaifuubesfanfa, fofonanfa, 
toskemattomana. — En e., ado. toko» 
nana, tuffänänfü. 

Entièrement, ado. tofonanfa, tyftä- 
nänjä. 

Entité, /. olemus, oleellijuus. 
Entoilago, m. pitjeillä reunustami- 

nen; pitjerllä veunustettu kangas; fu- 
bottu pitfi. | 

Entoiler, v. a. reunustaa pitjeillä, 
neuloa pitfi reunaan; liietrata fan- 
kaalle. 

Entoir, m. ymppäystveitfi. 
Entoiser, v. a. latoa läjätyt aineet 

fuutioibin, mittaamista warten. 
Entomolithe, m. liwettynyt hyöntei» 

nen 1. foppafuoriainen. 
- Entomologie, f. hyönteistiede. 
Entomologigue, adj. hyönteistieteel= 
nen. 
Entomologiste, m. byönteistieteen 

Gharjottaja 1. tutkija. | 
Entomophage, m. buünteifistä elä» 

mwä, hyönteifiä ſyöpä eläin. 
Entonnement, m. tynnyriin pane» 

minen; nuotin anto, jämeleenmääräys. 
Entonner, v. a. panna tynnyriin, 

täyttää tynnyri; antaa nuotti, ääntää ; 
allaa laulamaan. — S'e., v. r. wihu⸗ 
rina työntää fijään, puuskahtaa humi⸗ 
valla. 

Entonnoir, m. ratti, fuppilo; en e., 
ratinmuotoinen. 

Entorse, /. niulahdus, horjahdus; 
mwääristeleminen, wäänteleminen, wää- 
tä felitys; (kuw.) puusti, puustaus. 

Entortillement, m. füäriminen, tie» 
tominen; felamuus, hämäryys. 

rtiller, v. a. (dans) fälriä, 
tietoa, punota, rabnifoita, mykertää; 
(tuw.) felkata, fotfea. — S'e., v. r. (au- 
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tour de) Tietaantua, läärityttä ; (turo.) morts, löydettiin kuolleiden joukosta; 
(dans) fietaantua, talertua, felaantua. | e. autres, muiden muasfa; il me prit 

Entour, f. Alentour. . 
Entourage, m. tehä 1. reunus jume- 

fieu ympärtllä; ympäristö. 
Eu tourer, v. a. hmpiröitä, piirite | 

tää; panna fehään; e. gn de ses soins, 
huolellifesti hoitaa jk. — S'o. v. r. 
(de qn) pitää jin alituijena feuranan: 
fa, nenvon-antajana. 5 

urs, m. pl. ympäristö, feutu, 
täbeifé. > 1 

s'Entr'acoorder, v. r. fopia yhteen, 
elää fomusja. 

a'Entr'aocuser, v. r. fyyttää toinen 
toistanfa. 

KEntr'aete, m. loma⸗aika näytösten 
mwälilä, näytösten wäli (teaterisja); 
wälinäytelmä, mälijoitelma. 

Entrage, m. ebdeltäpäin maljettama 
arentifumman ofa. 

s'Entr'aider, v. r. auttaa toinen tois- 
tanja. 

Entrailles, /. Pt: fifélmutfet, fijul. 
fet, ſydämykſet; (kuw.) hellyys, ſydän. 

s'Entre'aimer, v. r. rakastaa toinen 
toistanja. 

Entrainant, nte, adj. miehättämä, 
Iumoatva. 

Entraînement, m. wiehätys, ibaë- 
tus, lumous. 

Entrainer, v. a. wetää 1. raahata 
pois, fulettaa myötönänjä; (kuw.) wie 
hättää, ihastuttaa; lumota; wietellä ; 
tuoda mulananja, tuottaa fenraukjena. 

Eutrant, nte, adj. mielittelemä, {us 
eltelewa. 

s'Entr'appeler, v. r. huutaa tois 
nen toistanja. 

s'Entr'appuyer, v. r. tueta toinen 
toistanja; nojata toinen toifeenfa. 

Entrave, f. ujeimmin e-s, pl. lieka, 
Tammitfa; pidätin, pibüle: este, mastus. 
Entraver, v. a. panna liefaau, kam⸗ 

mitjaan, (luw.) estää, haitata, pidät 
tää, faattaa wastukſia. 

s'Entr'avertir, v. r. antaa toinen 
toifellenfa tieto. 

Entre, prep. wälillä, mälisjä, Les- 
ten; joufosfa, muasfa; -bn; il est 
assis e. nous deux, iêtuu meibün laho 
den mälillä; e. G. et S.,— wälillä; e. 
eux, Fesfenänjä; il fut trouvé e. les 

e. ses bras, otti minut fyliinjä. 
Entre-bailler, v. a. aukaista puoletfi. 
s'Entre-baiser, v. r. fuubella toinen 

toistanfa. 
Entrebandes, Entrebattes, f. pl. 

fanfaanfappaleen alku⸗ 1. loppupää; teh- 
taanmertfi. 

Entrebas, f. Clairevoie. 
s'Entre-battre, v. r. tapella teste- 

nänjä, ſiwaltaa toinen toistanfa. 
Entrechat, m. erää tansfi-asfel: 

(Tuw.) teifabbus, teifabbus. 
s'Entre-choguer, v. x. toinen tois 

feenfa tölmätä; (kuw.) tuimasti wüit. 
tää toinen toistanfa mastaan; wibai- 
festi kohdella toinen toistanfa. 

Entre-colonne, Entre-oolonnement, 
m. pilarien mäli. 

Entre-couper, v. a. hallaista, kulkea 
läpitje; tatkaista, keskeyttää. — S'e,, 
v. r. lyödä jalkanja [Hemofesta]. 

8’Entre-déchirer, v. r. toinen toiss 
tanja raadella; (kuw.) panetella t. t. 

s'Entre-dötruire, v. r. hävittää tois 
nen toistanfa, faattaa toinen toiétanfa 
perifatoon. 

Entre-deux, m. wälipailla, mälitis 
la; mältlaista. 

Entre-deux, ado. feslinfertatjesti, 
keskiwälin, niin ja näin. 

s'Entre-dövorer, v. r. nielaista toi» 
nen toifenfa, raadella t. t. 

s'Entre-donner, v. x. toimen toifels 
lenfa antaa. 

Entrée, f. fijääntulo-paikka, fuu, 
owi, portti, fijälle Täynti, tulo; juh⸗ 
fallinen fijään astuminen; pääfy, käy⸗ 
mislupa; istunnon walta, istuin (ois 
keuſtosſa); johdanto, alku⸗oſa, alku; 
astuminen (wirkaan, maailmaan j. m. 
e.); tuontitulli; amaimenläpi ; enfiruofa 
pöydäsjä; fiirtojumma menneenmuotis 
jesta uuteen tilikirjaan; (kuw.) aihe, 
fon; e. de ballet, wälihumitus bale- 
tiöja; — e-s, pl. toapaa pääjypiletti. 
— D'6., adr. alusja, alusta. 

Entre-faites, f. p!. mälisaila; sur, 
dans ses e., filä mälin, mäli-ajasja. 

s'Entro-frapper, v. r. bofua toinen 
toistanja. 
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Entregent, m. ihmis-äly, elämän. 
tottumus, fiemät tamat. 

s'Entr'6gorger, v. r. hukuttaa, fur- 
mata toinen toistanfa. 

Entrelacement, m. yhteen fietomi- 
nen, -punominen; e. de chiffres, nis 
men alfufiriainten toifiinja fietominen 
1. fiviottaminen. 

Entrelacer, v. a. tietoa ]. punota 
toifiinfa, pujottaa toifiinfa; (kuw.) fe- 
fottaa, täyttää; e. les cheveux de 
rubans, pujottaa biutfet nauhoilla; e. 
un discours de citations, felottaa pu- 
heefen citateja, wiittaulfia, 

Entrelacs (cs ei äänny), m. punot- 
tu, pujotettu teos; fiebotut alkukirjais 
met; lebtiforisteet. 

Entrelarder, v. a. filawoittaa; (furo.) 
fefottaa, panna fefaan. 

Entre-ligne, m. vimien wäli; fir]o- 
tus rimien mälisjä. 

Entre-luire, v. n. näkyä jnkin läpit: 
fe, pilkottaa, Rintää. 

s Entre-embrasser, v. r. fyleillä toi- 
nen toistanja. 

Entremöler, v. a. felottaa, panna 
fekaifin. — S'e, v. r. (de gc.) fefaan- 
tua jolin. 

Entremets, m. wäliruofa. 
Entremetteur, euse, s. puhemies, 

mwälittäjä, parittaja. 
s'Entremettre, v. r. ruweta tuëlit- 

täjäkji, käydä wäliin; fekaantua, ru- 
meta jhlin; pitää jun puolta, puhua 
jlun puolesta. 

Entremise, f. mwälitys, puolustus. 
s'Entre-nuire, v.r. tehdä toinen toi» 

ſellenſa wabintoa. 
Entrepas, m. 6596, hölkkäjuokju. 
s’Entre-percer, v. r. lämäistä toi 

nen toistanja. 
Entrepont, m. älifanfi, fesfifanfi 

(laiwasſa). 
Entreposer, v. a. laëlea warastoon, 

panna marastohuoneefen. 
Entreposeur, m. marastohuoneen 

hoitaja. 
Entrepôt, m. warasto, warastohuone. 
s'Entre-pousser, v. r. tuuppia, nyh⸗ 

jiä toinen toistauja. 
Entreprenant, nto, adj. taftela, yrit- 

teleavä ; rohkea, julkea. 
Entreprendre, v. a. vyötyä jokin, 
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rueta; ottaa tehdäkjenjä 1. toimit= 
taaffenfa, ottaa uratalle; (kuw.) (gn) 
läydä päälle 1. kimppuun, mwainota; 
tapaella, Hermaista [taudista]. — r. m. 
(sur gn) loskea jfun oileukfiin; (sur gn) 
anastaa, tehdä mäkimaltaa, fortaa; e. 
sur la vie de gn, wäijyä jlun henkeä. 

Entrepreneur, euse, s. uraffamies, 
uraflalainen, urakalla toimittaja. 

Entrepris, se, adj. täfile 1. toimi- 
tettamalji otettu. 

Entreprise, f. yritys, bante, astare, 
puuha; uralla; mehke, wehkeys; mää» 
ryys, haitta; fotaretfi. 

s'Entre-guereller, v. r. tinata 1. 
viidellä keskenänjä. 

Entrer, v. n. fäydä, astua, tulla fi- 
lään; purjehtia fijään; tunkeutua 1. 
ſyökſyä ſiſään; (huv.) (dans) ottaa 
ofaa jhkin, ruweta ofallifetfi; (en) al> 
taa, rueta, ryhtyä; (dans) fifältää, 
olla (feasja) (dans) olla ofallijena, 
edistää; kokoontua; nous ne pouvons 
e., emme pääfe fifülle; e. A table, is- 
tua pöytään; le coup est entré dans 
les chairs, istu on tuntenut lihaan; 
ce bruit entre dans les oreilles, — 
telee fuuroffi; e. dans les motifs de 
gn, fäfittää jfun mailuttimet; cela 
ne m'est jamais entré dans la pen- 
sée, ei fe ole fosfaan mieleeni joutue 
nut; e. dans la douleur de an, ots 
taa ofaa jfun murdeejen; e. en guer- 
re, rueta fotaan; e. dans sa qua- 
trième année, allaa neljättä käymään ; 
e. en soupçon, ruweta luulemaan; e. 
en colère, fuuttua; e. en appétit, 
faaba ruokahalu; e. dans la posses- 
sion, päästä hallintoon; e. en charge, 
astua mwirkaan; e. dans l’église, ru- 
weta firfollifeen mwirkaan; e. en ma- 
tière, ryhtyä aineefen, afiaan; cet au- 
teur entre bien dans les passions, — 
fuwaa hywin —; il y entre de Por, 
fiinä on kultaa feasfa; il entre tant de 
drap dans cet habit, fitnä on fem wer⸗ 
ran werlaa; l’évèque entra dans cette 
bonne oeuvre, pispa on edistänyt — ; 
le. parlament entre demain, buo- 
menna fofoontuu —. — v. n. miedä 1. 
faattaa fijään, afettaa fijään, | 

s'Entre-röpondre, v. r. wastata tots 
nen toiſellenſa. 
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s'Entre-secourir, v. r. auttaa toinen 
toistanfa. . 

Entre-s0l, m. wäliferta, puolikerta 
Lean matalampi kuin muut); 
uone puolikerrasja. 
k. tre-souroils, m. fuimafariwejen 

wäli. 
s'Entre-suivro, v. r. toinen toijenja 

peräsjä feurata. 
Entretaille, /. eräs tansfi-askel; pie» 

nempi miima paljumpien mälisfä. 
. a'Entre-tailler, v. r. lyödä jallo- 
janja [hewofesta]. 

Entretaillure, f. haawa, jonka be- 
wonen on lyönyt jalfaanfa. 

| temps, m. wäli⸗aika, loma- 
aila. 

Entretönement, m. elatus, elanto; 
woimasſa pito. . 

Entreteneur, m. jota itfeänjä wars 
ten elättää natfen. 

Entretenir, v. a. pitää foosfa, yh⸗ 
besjä; pitää moimasja, kunnosja, py- 
(yttää; kannattaa, hoitaa; elättää, pi⸗ 
tää; huwittaa puhumalla, puhutella, 
feurastella jkun faneja; e. gn d’espé- 
rance, pitää toimosja. 

Entretenu, ue, adj. elätetty, elä» 
tettä nauttima: femme e-e; officier e. 

tretien, m. elatus, eläke; woi⸗ 
masja pito; elintarpeet; fansfapube; 
an e., miellyttämä kansſakaͤymi⸗ 
esjä. 
Entretissu, ue, adj. johon on fijään 

fubottu jfin. 
Entretissure, — langas, josſa on 

fifään fubottuja kumia. 
Entretoile, f. wültpitfi; mäliin neus 

lottawa pitfi. 
Entretoise, f. poiftipuu, poikkipiena. 
Entrevoir, v. a. puoleffi nähdä; hä- 

märäeti hamaita 1. nähdä; (kuw.) huo⸗ 
mata, tläfittää, namwistaa. — S'e, v. r. 
tawata 1. nähdä toinen toistanja. 

Entrevous, m. tahden juoniaifen mäti. 
Entrevue, f. yhteentulo, keskustelu. 
Entr'ouir, v. a. luulla epäfelmästi. 
Entr'ouvert, rte, adj. puolet aus 

faistu; cheval e., pahoin lapaantunut 
hewonen. 

Entr'ouvrir, v. a. puoletji aukaista, 
lonfottaa (omi). — Se, v. r. aueta 
puolelfi; Haljeta, rawistua. 
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Entuiler, v. a. tiilillä tattaa. 
Enture, / ymppäys; ympinfija; 

| poittipuu. 
ule, f. aalannin junri (inula he- 

lenium). 
umératour, m. luettelija. 
nmöratif, ive, adj. luetteletva. 

tel umération, f. luetteleminen, luet⸗ 
elo. 
Énumérer, v. a. luetella. 
Envahir, v. a. wallottaa, wäkiwal⸗ 

taifesti anastaa, Hydkätä fijään. 
Envahissement, m. wallotus, anas⸗ 

tus, fijään hyökkäys. 
Envahisseur, m. wallottaja, anas⸗ 

taja. 
Envain, adv. turhaan. 
Envasé, 66, adj. uupunut, täyttys 

nyt (mudalla, lieteellä). 
Envölioter, v. a. panna heinät ru'olle, 

ru'ota. 
Enveloppe, f. lääre, päällys; peite, 

warjo, Gaamu, nätkö; (kasw.) fuojus- 
lehti, kehto; eräs linnotus. 

Enveloppement, m. 
päällyjeen paneminen. 

Enveloppé, 6e, adj. fefawa, moni- 
mutfainen. 

Envelopper, v. a. fütriä 1. tietoa 
ympärille; ympäröitä, peittää, werho⸗ 
ta, fuojata; piirittää, fulkea; (1110) 
tietoa, paulota, fotkea; peittää 1. tät» 
teä fanoilla. 

Envenimer, v. a. myrkyttää; (kuw.) 
pahentaa; pahimmalfi kääntää ]. ſelit⸗ 
tää; fatferoittaa, karwastuttaa. 

Enverger, v. a. pajulla punota, 
futoa. 

Enverguer, v. a. fietoa purjeet raa» 
toibin. 

Envergure, f. purjeraa'an mitta; 
purjeen lemy; mälimatka linnun tois 
jesta fiimenlärjestä toifeen, fiipien awa⸗ 
vuus. 

Envers, prep. fobtaan: charitable 
e. les pauvres. 

Envers, m. nurjapuoli; étoffe à 
deux e., fangas, jofa on molemmilta 
puolilta famanfaltainen. — A l’en- 
vers, adv. nurjasti, nurjaan; talape- 
rin; tomber à l’e.; (lum.) talaperois 

| festi, nurin-narin, määrinpäin. 

lääriminen, 
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Envi, m. à Ve., adv. tilpaa, kilwan, 
ilmalla. 

Enviable, adj. fabebbittawa. 
Envie, f. fateus, fateellifuus; halu, 

balajaminen, himo, miel; luomi, ſyn⸗ 
nynnäinen; fynnen-oas, -wiba; faire 
e., nostaa kateutta; porter e. à., fa- 
bebtia; avoir e. de, haluta, himota 
ifin; passer son €. de gc., tyydyttää 
palun a, faaba kyllikſenſä, poistaa mie- 
estänjä; faire passer l’e. de gc. à 
an, tyydyttää jun balu, antaa hänes 
faaba kyllikjenfä. 

Envieilli, ie, adj. juuttunut, pit 
tynyt; paatunut. 

Enviei tehdä wanhakfi, eillir, v. a. 
faattaa manhannälöijelfi. 

fabebtia; bis 
toimoa. 

Envier, v. a. (à an) 
mota, harrastaa, halata, 

Envieux, euse, adj. kateellinen, ka⸗ 
dehtima, karſas. 

vilasse, /. eräs ebenpuun laji. 
Enviné, 60, adj. miiniltä tulema ]. 

““Eavire . n, adv. ja prep. noin, pai- 
foin, paikalla, waibeela, likipitäen; 
ympärillä, ympäri. 

vironner, v. a. ympäröitä; pii- 
rittää. 

Environs, m. pl. ympäristö, feutu. 
Envisager, v. a. katſella kaswoihin, 

katſella; ( 10.) tarkastaa, katſella. 
Envoi, m. lähetys, lähettäminen; lä⸗ 

hettämä, lähetetyt tamarat; lahjotusta 
ſeuraawa runo. 

s'Envoiler, 7. r. wääristyä, koukis⸗ 
tua, kipertyũ. 

Envoisiné, 6e, adj. e. bien, jolla 
on wat naapurit. 

s'Envoler, v. r. lentää pots; haihtua. 
Envoûtement, m. eräs noitumifen 

tapa wahakuwan polttamalla. 
Envotter, v. a. noitua wabafuwan 

polttamalla. 
Envoyé, m. airut, lähettiläs ullo- 

maifen bhallitukfen luo. 
Envoy6e, f. lähettilään puolijo. 
Envoyer, v. a. lähettää. 

r er LE En e; L 
en, enne, adj. eolinen; harpe 

6-0, timafannel, eolin arppu. P 
olipyle, «m. webelli täytetty lafi- 
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pallo, joka lämmitettynä ſuhiſee; wen⸗ 
til, hönkäläpi. 
folique k. Eolien. 

pacte, f. luun päimäluku aurinto- 
muoden loppuesfa. | 

oul, eule, s. pitkälarmainen 
espanjalainen lintukoira. 

, aisse, adj. palju, wahwa, 
turpea ; voterwa, jufeüluinen; falea; lan- 
gue é-e, fanfeafielinen; machine é-e, 
pölöpää; ignorance 6-e, törkeä tietä 
mättömyys; nuit 6-e, pilkkopimeä vyö. 

ais, m. palfuus, wahwuus; dans 
l’é, de, keskellä. 
pain adv. paljusti, pakjuua. 

aisseur, f. paljuus; fafeus, ti- 
bey8; dans l’é. d'une forêt, tiheim⸗ 
mäsjä metfästä. 

aissir, v. a. ſakentaa, paljulfi 
faattaa. — v. m. ja S'6., v. r. fa'ota, 
ſakeentua; sa langue s’épaisissait, 
tielenjä käwi lanfealfi. 

aisissemont, m. faleneminen. 
Epamprement, m. viinipuun farfi- 

minen. 
amprer, v. a. farfia wiintpuu. 
anchement, m. wuodatus; é. de 

la bile, fapen wuodatus; (luw.) 6. 
du coeur, jydämenjä tyhjentäminen 1. 
aulaijeminen, [ydämen wuobattaminen. 

ancher, v. a. wuodattaa; (fuw.) 
6. son coeur, tyhjentää ydämenjä ; 6. 
sa bile, ajaa fappeanja julle. 

anchoir, m. lasfufouru, -tormi. 
andre, v. a. bajotella, pirotella, 

mwaristella; malaa. — S'6.. v. r. ba 
jota, warista, walua. 

)anouir, v. a. faattaa publeamaan, 
aukaista [lehdistä, kukista]; 6. la rate, 
naurattaa, ilahuttaa. — S'6., 2. r. 
puhjeta, vumeta fuffimaan; kehkeytyä; 
son visage s'6panouit, kaswonſa kir: 
Tastuiwat, loistimat ilosta; épanoui, 
je, adj. fufoistawa, puhjennut; ilosta 
loistaa. 

nouissement, n. puhkeaminen; 
(kuw.) aufaifeminen, tyhjentäminen (ſy⸗ 
bämen); Pirkastuminen (kaewojen); 6. 
de la rate, nauruttaminen. 
Ep root, m. f. Esparcette. 
£ Fr, v. r. potkaista, potfata. 
pargnant, nte, adj. fäästämäinen, 

fäästeliäs. 
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argno, f. [ähetämäijyys, [ääste-|/. Pain, jonte omistajata ei tiedetä, 
— lets, [dästäntö; calsso d'é, an Mu-eläin j. m. &; Töytökalu me 

faasts] ' rannalla; droit d’é., oikeus oman. 
er, 0. a. [äästelä, fäästää, i pitää — omistajaa kuu · 

(myös no.); 6. sur, fäästää jottin; | E vanta-oikeus. 
épargne cette somme sur sa| Épeautre, m. . vehnä, nifu (éritioum 

bouc] fäästi fen fumman ruokara- 1). 
rite. — S'6, 0. r. fäästellä it» 

a rpillment, m. Bajoominen, le⸗ 
wiäminen, ré 
Brie, v. a. hajottaa, lemittää, 

“pars r80, adj. hajotettu, hajallanja 

m. Wwiirifallo; wälipun rats 
aifoisfa; Kalewantuli. 

+ m. patti (be 
wi ae 
a nä. pattu À ja Titteä: nez " 
é.: verre é., jalaton vitari 

re, f. Firpale, fineta, firu. 
rd, m. tunvofala (erä me. 

n aj) 
er olla, tap ää, Hartia; 

* —— lé. ronde, 01 ‘A Tyttyräjel” 
m 6. ui pousse, hän rupeaa 
kyttyräjelkäifekfi käymään ; manger 
dessus l’é., (yödä faamatta jetuinfijaa 
päytästä; Tegarder par dessus Ve, 
lenfatfoa; faire ge. par dessus 1'6., 
jättää tekemättä; donner un coup 

prêter 1'6. à gn, antaa apua 
yj) 6. d'un vaisseau, fais 

6. d’un bastion, Tinnotut- 
fen, tulma. 

aulée, f. työntäyö 1. lyftätyö ofla- 
pää! & Tampaan etupuoli gai Tapoj 
pa: 6'es, ajoittain, huolimattomasti. 

lement, m. rintawaruêtué rifue 
wihkoista ja mullasta; tuemuuri. 

auler, v. a. lapauttaa (Bemonen); 
(kmw.) auttaa, antaa apua; tehä vine 
tamarnstus; nostaa kimääri olalle. 

uletier, m. epoletinfantaja, LAN 
ri. 

aulette, f. olla-tilta, taista (maate |" 
teisja); olkajauma; olkarihma; epoletti; 
(fuw.) upfierin armo. 
10 alter, J. offafisto (Gaarnis- 
tagfa) 

ve, adj. farannut, farfounut, fut. 
tunut; jonka omistajata ei tiedetä. — 

ar | 1ijänjä tehdä; 

66, f. miekka; Que) jotamirta, 
-paleluö: miehuus; uljuus; 6. 
mer, mieffafala; mettre du côt VE 

D piiloon; beau coup Yv 
ty men. 

” titta. 
: a. tamata (tamaan). 
n J. tamans, tamaaminen. 
0, f. Pirjainten Tifääminen 

fanan keskelle. 
port, de, adj. innoisfa 1. wim- 

magia olema, kowin liikutettu. 
erdument, adv. ylen, erinomat- 

m. fuore. 
eron, m. fannué; kukonkannus; 

Taiwan parta; mähäinen etumarustus ; 
pilari 1. mun muurintuki; jäänmure 
taja; rypyt fmäfuimisfa; (faëro.) me- 
Rilannns; mer ses 6-s, enfi fota- 

anfaita fannutjenja. 
ner, v. a. fannuétaa; épe- 

ronné, 6e, adj. fannuffilla warustetta; 
ryppyinen — ; (Pasw.) kans 
nuswarainen. 

ronneur, m. fannuêten tekijä. 
rvier, m. warpnishaukka; eräs 

talgivertto. 
ère, f. n —* Telta- 

mnunnu, —ãAãA hieraoi ium). 

Li m. miestuntainen, miehen 
ijäsjä olema poita. 

hélide, f. tefaffo; pifama, Kirpula. 
hömöre, adj. päimyinen, päiwän 

testiä 1. elämä; (tuw.) mähän aikaa 
jää. — m. päiälotento. 
hömörides, f. päimälirja; 
onomillinen päimä! ja 
hialte, m. £. Cauchemar. 
hod, m. ji utoloijen papin rinta- 

waate, 
jhore, m. ejori, wirkamies mui- 

nojfesfa Spartasfa. 
ji, m. tähtä; eräs haawurin afe 

Gpica); tähti (hewoſen otjasja); wuo- 

19 
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fiaifet, fattoparrut; monter en 6., tähe 
tiä, tehdä terää; fleurs en 6., tähän- 
muototfet fulat; 6. de cheveux, biué- 
tupfu; 6. de faîte. fatonbarja; bri- 
ues en 6., minoon pannut tiilet; 
. d’eau, eräs kaswi (potamogeton 

natans): 6. de lait, erä8 faswi (orni- 
thogalum pyramidale); 6. fleuri, püb- 
fämb, rtibenfoura /staochys). — 6-8, 
pl. vautapiilit muurin barjasfa. 

iale, adj. fièvre 6., wilutauti. 
icarpe, m. waltajuonen laastari. 
icaume, m. fyylä filmän farwvis 

kalwosſa. 
ice, f. höyste, ma'ustawara. — 

6-8, pl. oilendenkäynnin kulungit; pain 
iparilallu. 

jot Épicédion, m. bautaus. 
d’é. 
— 

pube. 
icène, adj. bhteisfufuinen (fana). 

pioer, v. a. höystää, ma’unétaa. 
Epiosrastiguo, adj. (Iüü£) liewen⸗ 

tä 
Epicerie, f. höyste, ma’ustus ; höye- 

telouppa. 
Epieier, m. höyste-, ma'ustawarain 

kauppias. 
icrêne, m. päännahla, smarto, -la- 

mara. 
ieurien, enne, adj. ja s. epilus 

rolainen, befumallinen. 
piourisme, m. epikurolainen oppi; 

helumaifuus. 
ioycle, m. cirkeli, jonka keskipiste 

on juurenman Pehäsjä, miereiscirkeli. 
joy oloide, f. pyörämiima. 

. idémie, f. fuffutauti. 
idémique, adj. kulkutautinen, {nl- 

kutaudin⸗; tarttumainen. 
iderme, m. marrasfefl, orwas⸗ 

kettu, martio. 

er, v. m. tähkiä, tehdä terää; 
épié, ée, part terää tehnyt; tähän. 
muotoinen. 

_Épier, v. a. tiedustella, wakoa, maa- 
nia. 

Épierrer, r. a. poimia kiwet pois 
jotkin. 

jien, m. jahtikeihäs. 
igastre, m. matjan yläpuoli, ſy⸗ 

dän-ala. 
igastrique, adj. fÿbän-alans. 
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pigeonner, v. a. muurijamella fi 
ellä. 

iglotte, /. ilmaturkun fanfi. 
igrammatigue, adj. epigrammil- 

linen, fomppainen. 

w 

pigrammatiste, m. epigrammojest 
tekijä, fompparunojen tekijä. 
Épigranme, f. epigramma, lyöyt, 

tlfullinen ja terämämielinen ruuo. 
Épigraphe, f. päällekirjotus, mieli» 

lauſe; motto. 
Fpilatoie, adj. biuffien lähtemistä 

mal ttama. 
, pilepsie, f. faatuwainen, kaatuwa 
auti. 
Épileptique, adj. taatuwaista fai 

rastawa; faaturvais-. 
iler, k. Dépiler. 
illet, m. (tuohon) tähkänen. 

pilobe, m. horsma, maitohorsma 
( epilobium). 

Épilogue, m. jälfipube, -laufe; jälki- 
runoelma. 

iloguer, v. a. ja n. moittia, laits 
taa, parjata. | 

ilogueur, m. moittija, parjaaja. 
pimanie, f. raiwoiſa mielipuoli- 

fuus. | 
inaie. f. orjantappura-aita. 
inard, n. pinaati. 
incer, v. a. nylliä lehdenfilmiä 

puusta; tafottaa kimillä laskettu ala 
6pingoir'illa; 1. t. (. 

Épinceter, v. a. nykiä nukat fau 
laasta. 

inooir, m. limenlaskijan wafara 1. 
nuija. UN 

ine, f. orjantappuran piikki 1. 
008; orjantappura-penjas; — 6-s, pl. 
haitta, este, wastus; 6. blanche. ora 
pihlaja; 6 noire, paatfain, oratuomi 
(rhamnus); 6. jaune lulta-ohdale (sco- 
lymus); 6. vinette, tarliainen (ber- 
beris); 6. du dos, fefläranfka ; (fuw.) une 
6. au pied, talmama falainen huoli. 

inette, f. eräs puhallusfoitin. 
ineux, euse, adj. olainen, piilile 

linen; (kuw.) maikea, tukala, arvelut: 
tama, maarallinen; firreü, äreä, itfe- 
päinen. 

E Epingare, m. yffinaufai. 

ingle, f. nuppineula, rintaneula; 
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Hwpubaara, jolla peſowaatteet kiinni⸗ 
tetään fuimatuénnoraan. — 6-s, pl. 
nenlarahat (uaispalmelijoill 

6. du jeu, wetäytyä afiasi 
pingler, v. a. vient uenlalla kiinni ; | 

lier, s. neulojen tekijä, 
neulatauppias. 

Ier, m. neulitfo, neulapefä, 

— ſelkarangan⸗ jane; mo- 
ai N Dre semi 

1. 008) ét: (2 vk va vaspenjasto, vai 

* pi 

puhdistaa fankkiläpi. 
inglette, /. janfkineula. 

oche, f. rautafala, tuikkinen; 
laji tahmia. 

iphanie, /. loppiainen. 
iphonème, m. Tuudapbue 1. tee 

1 
"hoi J näin wedenwuota · 

— iaſeneen laewanut rusto. 
in. rose, f. weren (alkentuminen. 

Epiplocèle, f. fijusmerkon remeh- 

iploïque, adj. ſiſuswerton⸗ 

iplomphale, f. natoan 
iploon, m. (nolimerfto, fijuswerto. 
que, adj. tectoma-runollinen, epil- 

pal, ale, adj. piispallinen. 
yt, m. piispanmirka; piis- 

pai jahitue-aita. 
)Ppaux, m. pt episfopali-tirfon 

jäfenet e England 
iscopiser, v. m. (wanb.) pyrkiä 

piispakfi; tehdä piiopatſi. 
isode, m. mälitapai 

vältetomu pioni Prvufeitka. 

Episodi a. warnstaa wäliter- 
iso D frufameutfils. 

fin, 

isodique, adj. fiwu-, mäli-, epi- 
fobillinen. 
pia! astique, adj. wetäwä. — m. 

w gaie He 
(laim)) pl 

imen v. a. Ft laiw.) bitisfata. 
irpäismerkko (hemwo- 

fille). 
teröfi. ait 

(in) pe 87 (lin: 
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tymä. | Fo! 

wälifeitka; 

Épom 

Épisto! adj. fitieellinen, ficie-. 
— m. site kirjeiden lirjottamiſeen. 

e, f. £. Architrave. 
itaphe, f. bautatiti, kirjotus. 
ithalame, m. hää-runo. 
ithalamier, =. häärunojen telijä. 
ithöme, m. fääreet watfan 1. rin- 

nan ympärillä. 
ithète, f. fonjana, lifüfana. 
i! m. (taew.) jumalamietat, 

Kiesreheinä (euscuta 
yi, m. (laim.) po misjä ty- 

tin kuulat laimasja fäilytetään. 
f. eräs romalainen miitta; 

jul aitta. tuden 
me, m. ote, [yhenmi ie 

efitye kirjan fijäklöstä. ve, api 
jtomer, v. a. tehdä jupistettu ker- 

tomus firjan ſiſallseid. 
, J Kirje, —— epistola. 

itrope, f. m 
izootie, f. ti 
izootique, adj. elüinrutons, eläin- 

rutollinen. 
Ep! er, v. a. pörhistää 1. pörrbi⸗ 

tää werla. 
lor6, de, adj. baifeasti itkavä, 
— ”wuobattaa. 

ée, adj. (maat) ſiiwet Le 
wife RE 

luchage, Éplnchement, m. titte- 
minen, nou! Miminen, perfaaminen, puh- 
distaminen. 

luoher, v. a. fitkeä, noukkia, poi- 
mia, filpoa, p puhdistaa; (tuw.) 
tarkasti tutkia. — S'6., v. r. nyppiä, 

fie, poimija, * 

fi le mots, fa- 
n , 

aspunfto. 
ruuppu, filpeet. 

Htiluista rampa 
[ 1 taittanut [foi- 

taa kurti jotkin. 
em farmentäriet, 

ähineen laji. 
À Tapaluun tärti 
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Éponge, / . merifient: ; fantapää (hir⸗ 
j. m. €.); botti 
N v. a. pyyhkiä, pestä me- 

er, m. merifienien kauppias. 
3 , J. ſankarirumo. 
oque, historiallijesti merkilli 
ajanto ta; ailakauſi, ajanjaljo. 
a , v. a. tomnttaa. 

6, 6e, adj. puuhaamifesta hen⸗ 
gästynyt. 

8’Épouffer, v. r. pujahtaa pois, bii- 
piä pakoon. 

uiller, v. a. tappaa täitä jEnita, 
etfiä jlun pää. 

oulle, f. puola, läämi. 
oulleur, m. puolaaja. 

. Epolet. 
oumoner, v Re hengästyttää. — 

, hengätyä. 
f. pl häät, mihktäijet 

— AS puoliia; € . futu-|m 

pl. ifjan naineet, 
pousée, f. morfian. 
ouser, v. a. naida, ottaa awiof-|t 

fera, mwaimokenja, puolijokjenfa; (kuw.) 
omistaa jin Juielipide, ruweta jhtin 
uolueefen; 6. les intérêts de gn, 
hartast wahmoa jam edut. — 86. 

ottaa toinen toifenja awiokfi. 
useur, m. fofija, uaittilas. 

onsseter, v. a. tomuttaa; fulia 
(hemwofet); —*— piestä, ſuomia. 

(wauh.) tomuharja, 
iwaatebaria; foimi (hewoſen). 

m. ſolmu 1. nutta kaukaasſa. 
utier, v. a. L Epinceter. 
uvantable, adj. faubistawa, bir- 

w 

rt 

— ei 

muinen 
uvantablement, adv. faubeasti, 

Girmuifesti. 
ouvantail, m. flinnunpelotin; 

(tuw.) birmutuivitne, pöpi. 
“Épouvante, f. taubu, faubistne, 

hirmu 
! Épouvanter, v. a. pelottaa, faubis- 

— S'6., v. r. faubistua, pelästyä. 
UX, m. awiomies, puolifo; 

futur, ylkä. 
roindre, v. a. pufertaa 1. puristaa 

ulos. 
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kyreinta, f. tarpeenpalfo, tarpeen- 
teon gr 0. 

"Éprondre. v.r. hurmoittua, miettyä. 
rouvo, f. foetus, Poc, foete; näyte, 

näytös, ojotus; torjans-artti, näyttö- 
arti; faire 1'6. de qc., foettaa, tutkia; 
à toute é., jofaista” foctuêta festihvoë, 
muuttumaton, järkähtämätön; a 16. 
de l’eau, wettä pitämä; être à V6, 
kestää toetus, festüü, mastustaa 1. 
woittaa miettelystä 1. donkutusta; ; 6. ju- 
diciaire, weſi⸗ ja tuliloete (muinoiten 
tutfintotapa oiteustoisia). : 

part. fanasta 
OUVRE, à v. a. lotttaa, 

lta; fofea, faaba tietää, —8 é- 
prouvé, ée, part. toctettu, tutkittu. 

rouvette, /. foetin (monenlaifet); 
ruutinäbte. 

Eptacorde, m. f. Heptacorde. 
tagone, adj. feitjenkulmainen; — 

Eprendre. 

.ſeitſenkulma. 
ucer, v. a. fivppuia etfiä 1. tappaa. 
nisable, adj. jota on mahdolli» 
tyhjentää, tyhjentyvä. 
uise-volante, /. eräs wedennos. 

8-fone. 
uisement, ss. tybientiminen, we⸗ 

benfuimaaminen; uupuminen, uupu- 
mus, woipumué; 1'6. des finances, 
lun rappio-tila. 

uiser, v. a. tyhjentää, futwata 
mefi; uuwuttaa, woiwuttaa; laihdut: 
taa (maa); kuluttaa, nauttia loppauu, 

—— F. eräs wübäinen linnun⸗ 

ulide, Épulie, /. liila ifeniefä. 
ulotique, adj. ja m. kuiwaawa ja 

fupistawa lääte. 
uration, /. puhdistus, kirkastus. 
ure, f. valennukjen kaamwapiirrod. 
urement, m. f. Epuration. 
urer, v. a. puhdistaa, kirkastaa; 

6. un auteur, furtea pois louttaawat 
— teotſesta; €. le coenr, jalostaa 

ydän. 
urge, f. eräs Faswi (euphorbia 

lathyrus). 
varrir, v. a. alata nelilulmai- 

i tuutiotfi; nylkeä (havonen). # 
eut, m. mnelilulmat 

——e hakkaaminen ; nelikul⸗ 
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ma; nyökeminen (hewoſen); d’é., ne: 
li otoon. 

issement, m. f. €. ſ. 
uarrissoor, m. hewosnylkyri. 
uarissoir, m. puraifin, jolla nelis- 

kulmaifia läpiä ifonnetaan. 
natenr (qua = lua), m. päimwän- 

tafgaia, ehvatori. 
uation (qu = — JF. (alg.) yhtälö, 

ationi ; tajaus, tajaileminen. 
uatorial, ale (qu = fu), adj. 

päimäntafaajans, päimäntajanss, ⸗pii⸗ 
vins. — m. one, jolla mitataan täh- 
tien jolapäimäinen liilunto; fettori. 

uerre (= eläär), f. winflelibata, 
fulmamitta; Eulmaliéto, fulmaranta; 
6. pliante, lulmamitta, jolla wino- 
kulmia mitataan. 

uestre (qu = fy), adj. ratſas⸗ 
taja-; statue 6., mutstopatjas, josja 
ou ratfastajan tuma, ratjastajapatjas ; 

6., vomalainen ritarijääty ; jeux 
6-5. ratjastusnäytelmät. 

kguiangle (qu == fy), adj. yhtälul 
mainen, tajalulmainen. ° 

Équidistant, nte (qu == ty), adj. 
yhtäkaukana olema. 

uilatéral, ale (qu = ft), adj. 
tajajimuinen [toimiosta]. 

uilatère (qu = 19), adj. yhtäfis 
wuinen [lolmiosta, jolla on yhtä pits 
(ät fimut luin toifella]. 

uilibre, m. tajapaino; (kuw.) hy⸗ 
mä järjestäminen 1. laadinta. 

Egaimultiple (qu = fy), adj. yhtä 
monta tertaa fifältämä: douze et six 
sont 6-s de guatre et de deux. 

uinoxe, m. päimäntajaus. 
uinoxial, ale, adj. pätmäntajaus-; 

päimantafaajan ympärillä olewa; ligne 
é-e, päitväntajaus-mwiimwa. | 

uipage, m. ajoneuvot ; hemwofet ja 
waunut fefä matkaan tarpeellijet tamis 
neet; kalusto, maruetus, juoritus; mies 
histö (laimaston); (iwal.) aju, puku. 

ulpe, JA meat toifiinfa fiinnite- 
tyt jofi-aintiet. . 
, Enipöe, f. miettimätön 1. tyhmä 

te 
ent, m. faikika tarpeelli- 

fila toluilla mwarustaminen: 6. d'un 
vaisseau, dun soldat. 

uiper, v. a. warustaa faililla tar- 
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peelkifilla kainikla; mal 6., pahoin pel- 
muutettu. 

Tauipollenoo (g0=10), /. yhtävät- 
woifuus. 

uipollent, nte (qu = fy), adj. 
vyt hywä, yhtä juuri; yhtä-arwoinen, 
yhtäpainamwa; à lé. famasja fnbbasfa. 

Équipoller (qu = ty), v. a. olla 
yhtämertainen, mwastata. 

quitable, adj. fobtuullinen. 
uitablement, adv. fobtuullifesti. 

Équitation (qu — ty), f. vatjastus- 
taito; ratfastusharjotus. 
kautta f. Tohtuullijuus, kohtuus. 

nivalemment, adv. vyhtävertais 
festi, yhtä-armwoifesti. 

uivalent, nte, adj. vyhtämertais 
ne, yhtä-arwoinen, wastaawa. 

nivalent, m. formans, yhtä-ars 
woinen korwaus. 

Équivaloir, v. n hymyndesjä, ars 
wosja, painosfa wastata; olla ſaman⸗ 
aripoinen. 

uivoque, adj. faffimielinen ; eplit- 
lytjämvä. — f. lalfimielijyys. 

quivoquer, v. n. puhua]. firiottaa 
talfimielijesti. — S'6., v. r. tulla fo 
noneelfi, maromatta fanoa. 

16, m. wahtera. 
dicatif, ive, adj. perinpodjin 

parantava. 
ication, f. juurineen repimis 

nen, perinpohjin hämittänrimen. 
er, v. a. raapaista, riipaista, 

ty fiä. vs Le 

Frafure f. taamu, wiirn, ritpens. 
er, v. a. febittié, riiwmaidta 1. 

tirwottaa langat kankaasta. — SW, 
v. r. lulua, hin'eta; éraillé, 6e, adj. 
riiwaistu, hiu'ennut; oeil, 6., puna 
wiirninen filmä. 

ter, v. a. leilata poit perna; 
(furo.) hanstunttaa; ératé, 6e, adj. hil- 
pri, ausla, Iystillinen. 

re. f. ajanfasfu; tapant, jesta 
muodet luetaan; aifatanfi; l’èré chré- 
tienne, fristittyjen ajanlasku; la nais- 
sance de Jésus Christe 6st l'ère 
des chrétiens, — on fe tapans —. 

be, m. helwetti. 
ecteur, adj. ja m. nostaa jäntäse. 
otion, f. pystytys; pyötytä: NUS: 

taminen; paifuminen, feijominen; to- 
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rottaminen; afettaminen; 1'6. d'une 
terre en duché, maakunnan forotta- 
minen vuhtinalunnalfi; 16. d’un tri- 
bupal, oileuston afettaminen. 

inter, ». a. rampanttaa lauta- 
fteta; taittaa fellä. — S'6., v. r. tait. 
taa felkänfä. 

émitique, adj. eraflo-; erokas-. 
sipölateux, euse, adj. ruujun- p 

(taudin) kaltainen. 
Évéuipéle, m. ruuſu (tauti). 
Ergo, adv. flis, niinmuodoin, fen- 

tähden. — m. johtopäätös. 
Ergo-glu, adv. turhia; mitättömiä. 

got, m. fannus (linnun); ajoe 
wuobifisfa (hewoſen tauti); kuiwettu⸗ 
neen oljan pää; noki (miljasfa); mon- 
ter sur ses e-s, pöypisteklä, kopeilla. 

Ergoté, 6e, adj. fannutfila warns- 
tettu; nofinen [wiljasta]. 

goter, v. n. turhista jankata; 

rate jantta, jutta, jä pä oterie, f. janfia, jutla, jäyhäys. 
jj euse, f. jankuttaja, jän: 

jä. 
— Eriger, v. a. pystyttää, noëtaa ; Lo: 
rottaa; afettaa. — S'6., v. r. (en) to: 
hottaida, nousta, ruweta jlskin. 

inaode, f. (kasw.) masmalo, alans 
papas (anthyllis). 

SON, m. nelilyntinen harkki 1. naa⸗ 
ra. 

Erminette, Herminette, f. fourus 
kirw es. 

Ermitage, Hermitage, m. eraton 
afunto, mötti. 

ite, Hermite, m. eraffo, eräfäs. 
sion, f. ſyöwytys, (yöpymiys. 
tique, adj. erotinen, lempi»; [em 
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Érotomanie, f. vallauden-mimma. 
‘‘Erpétologie, f. tiede matelewaifista 
eläimistä. 

Errant, nte, adj. lulelfima, hairass 
telewa; harhailewa, ekfymä; määrä-op- 
pinen, harha-oppinen; étoile e-e, Piers 
totähti; juif e., Serufalemin fuutari. 
— m. wäärä -ué6foinen. 

Errata, m. painowirheiben Inettelo. 
Erratique, adj. (läät.) epätajaiuen, 

.epäjääntöimen. 
Erratam (um= oom), m. paino, 

wirhe. 

Erre, JA tullu, täynti, waubti; al- 
ler grande, belle e., tullea aile wanh⸗ 
tia; (furo.) elää komeasti. — e-s, pl. 
hirwenjäljet ; (ur) jäljet; marcher 
sur les e-s de qn, feurata jlun jül- 
jet, efimerffi; reprendre les derniè- 
res e-s d'une affaire, ottaa afia uu- 
beStanfa käſille, alkaa fiitä, mistä wii⸗ 
meifelfi lopetettiin. 

Errements, m. pl. f. Erre. 
Errer, v.n. td , hairastella, hars 

hailla; erhettyä. 
Erreur, f. bairaus, ekſymys, eres 

ty8; e. de calcul, laskuwirhe, serbe: 
työ. 

Errhin, ine, adj. nenään pautawa 
[lääkkeistä]. | 

Erroné, 6e, adj. barba, Garhainen, 
määrä. 

Ers, m. wirwilä, wirna, liusfi (er- 
vum). 

Erse, adj. ja s. erjilainen; Crfien, 
Vuorifkottilaisten kieli. 

rucago, Érucague, f. eräs kaswi 
(regeda phytsuma). 

otation, f. ryöläys, ylöstyökkäys. 
ruoter, v. n. ryökätä, ryökäistä. 
rudit, ite, adj. ja s. oppinut. 
rudition, f. oppi, oppifuus, tieto. 

Érugineux, euse, adj. fuparin-vuoë- 
teipen 

ruptif, ive, adj. rohtuma⸗, roh⸗ 
dunnainen. 

raptien F. puhleaminen; ſyölſemi⸗ 
nen: P6 du Vésuve; l'é. des dents, 
hanipaantelo, Gammasten puhleami⸗ 
n 
“Érynge. m. eräs kaswi (oryngium 

ca tre). 
, rysime, m. (fa8mw.) ufonnaurié 
erysimum oficinale). 

sipélateux, euse, adj. Érésipé- 
lateux 

ysipöle, t. Érésipèle. 
höme, m. ruufunfaltaifet mihat. 

rythrin, m. ſorwa. 
Érythrin, ine, adj. ({nonnont.) pue 

nainen. — f. eräs penjaskasmi; (tem.) 
lafmuopuna. 

, läytetään en les werosta; mait- 
re-ds-arts, maisteri. 
_ Escabeau, m. Kseabelle, /. palli, 
jatlara. 
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Eecabelon, f. Scabellon. 
Escacho, f. puitea kuolain. 
Escadre, f. laimaston ofasto, eska- 

deri. 
Escadrille, /. wübüinen faiwaston 

ofasto. 
Escadron, m. ratfuryfmentin ojasto, 

fhvadrona. 
Escadronner, v. à. litffua 1. ajettua 

flwadronittain. 
Escafo, f. potfaifu (pallopelisjä). 
Rseafor, v. a. potkaista pallo. 

Escalade, / muurille tunfeminen 
vyntäys-tikapuilla; rynnäkkö; tilapuilla 
nouſeminen; Liipeeminen 1. fapuaminen 
bide 

Escalader, 7. a. nonéta muurille 
ryntäys-tikapuilla; rynnätä; nousta ti. | fil 
Tapuilla ; fitmetä 1. kamuta ylös. 

Escale, f. faire e. dans un port, 
purjehtia fatamaan. 

ler, sm. vappu, porras, tifa- 
puut. 

Escalin, m. Gollantilainen killinki. 
Eseamotage, m. filmänkääntö-keppo- 

nen; Pepponen. 
Escamote, /. filmänkkääntäjän pallo 

nen. 
Escamoter, v. a. tehdä filmänkään- 

täjän temppnja; fuflelasti fiepata pois; 
mikkelästi näpistellä. 

Eseamotour, m. filmäntääntäjä; wil⸗ 
Lelä waras. 

Escamper, v. n. fuftefasti pötkiä 
pakoon. 

Escampette, d prendre la poudre 
d’e., lähteä käpälämäleen. 

Escapade, f. tepasteleminen (hemo- 
jen); työstä pakeneminen; foivanfuri, 
wallattomuus. 

Escape, /. pylmään wartalo. 
Escarbellle, /. juuri norfun ham- 

mas, noin leimtskän painaa. 
Escarbillard, arde, adj. ja s. Bil> 

peä, willas, iloinen; weitilfa. 
— Escarbot, m. fontiainen, koppakus⸗ 

riainen. 
Escarbouole, f. farbnnteli-fiwi. 
Escarcelle, f. wanhan-ailainen ra- 

Batuffaro. 
Escargot, m. nüfinfenfü. 
Escarmouche, f. fabaffa, ottelu. 
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Esoarmoucher, v. n. pitää fabaftoa, 
otella (myös furo.). 

Escarmoucheur, m. fabatoitfija. 
Escarotique, adj. [yöwyttämä, [yöpä. 
Escarpe, f. linnau-faimannon fal- 

tava —— että 
carpé, 66, adj. jyrkkä. 

_Escarpement, m. yetänne: jyrkkä 
rinne. 

Escarper, v. a. wiernkſi, jyrkäki 
tehdä. 

Escarpin, m. tansfilentä; furistus- 
kenkä (eräs Tidutuskalu). 

Escarpolette, f. nuoraleinu. 
Escarre, f. vupi; auffo, loi, läpi. 
Escaude, f. wähäinen purfi. 
Escaveçade, f. nytkäys turpafuit- 

illa. 
Eschillon, ?. Échillon. 
Escient, m. à bon e., à son e., tie 

ten taiten, tahallanja. , 
Esclandre, m. ilämä ja häpäifemä 

tapaus, hämäistye, hälinä, melu. 
clavage, m. orjuus; eräs naifen 

faufaforiste. 
Esclave, adj. orjallinen, orjane; mas 

telewa, halpa, juleton. — m. ja f. orja. 
Esclavon, onne, adj. flawilainen. 
Escobarder, v. n. pettää faffimieli- 

[ellä, epäfehvällä puheella; fulkelasti 
mwalehdella. 

Escobarderie, f. fuftela malbe. 
Esooffion, m. (wanb.) naisbuntu. 
Escogriffe, m. rohkea rappart; grand 

e., lurjus, luhjus, riimiö. 
Escompte, m. biskonto, malfnn wü- 

hennys fille, joka ennen määräpäimää 
matljaa. 

Escompter, v. a. bislonterata; bis- 
fontoforon mähennylfelä maljaa ennen 
määräpäimää. 

Escope, /. luodin. — 
Esooperche, /. erää wipukone. 
Escopotte, f. (manh.) kimäri, pysſy. 
Escopetterie, /. pysiyn ammunta. 

N Escorte, f. wartijafunta, faattomar- 
tjat. 
Escorter, v. a. matkalla J. kulusſa 

wartioita, wartijana faattaa. 
Escouade, f. forpralifunta, ruotu. 
Escourgée, f. ruoska, lätkä; (laiw.) 

lati. | 
Escourgeon, m. aifainen ohra. 
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Rscousse, f. pohti, wauhti (Gyp- 
päytfeen). 

Kscrime, f. mieltailutaito. 
Escrimer, v. n. harjotella mieftai- 

Iutaitoa ; mwäittää (tieteeklifisjä aineiss 
(a). — S'e., v. r. (de ge.) pintapuoli: 
[esti ofata jlin; (a, de) teeskellä, foets 
taa tehdä. 

Escrimeur, m. mieffailtia. 
fsoroc, m. weijari, hirtehinen, viis 
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Escroquer, v. a. peijaamalla anas- 
taa; laapata. 

Esoroguerie, f. peijaus, ilti-juoni- 
nen anastus, mwarlaus. 

queur, ouse, s. weijari, ſulke⸗ 
fa 1. ilkijuoninen waras. 

Esophage, f. Oesophage. 
Espace, m. awaruus, tila, ala, wäli, 

matta; aifafaufi, aika; d'e. en e., 
ajoittain, fiellä täällä. — e-s, pl. e-s 
imaginaires, autiot amaruudet maails 
man ulkopuolella. 
ä Espacement, m. wälitila, wälipaik⸗ 
a. 

. Espacer, v. a. afettaa, fowittaa 1. 
totuttaa [äännölisten wälimatlojen pää- 

n 
Espade, /. witiöweitfi, lipfurauta. 

, Espadtr v. a. witoa, lipjuttaa, lih⸗ 
ata. 
Espadour, m. witoja, libtaaja. 
Espadon, m. lura8miella, tappara; 

mieltalala. 
padonner, v. n. iskeä miekalla. 

Espagnoletto, MA erää fankaanlaji. 
Espalier, m. (äleistö, Itistahäkki; en. 

fimäinen foutaja talerisfa. 
Espalmer, v. a. tilfliä, tullia. 
Esparcette, /. lapinnätlin, nurmi» 

apilas (hedysarum). 
Espargoutte, /. peltohatilla, tähti- 

ruoho (spergula arvensis). 
Espara, m. pl. wuolet, parrut. 
Espatule, /. wähäinen lapio, lasta; 

(10010) lurenmiella (iris foetidissima). 
Espéce, /. laji; laatu; riita-afla, ke 

täjä-juttu; en e., famaëfa lajisja, luon⸗ 
noëfa; il faut le rendre en e., fitä 
täytyy luonnosja talaifin toimittaa. — 
e-s, pl. vaha, rabafappale, kowa vaha; 
leipä ja wiini Herran ehtoollijesja ; 
communiquer sous les deux e-s, 
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uauttia feklä miini että leipä pyhHäsjä 
ebtoolifesfa. 

Espörable, adj. jota ou mahdollinen 
toimoa, toimottama. 

Espérance, J. toimo. 
Espörer, v. a. toiwoa; e. en, pait- 

na toimonja jhkin. 
Espidgle, adj. weitiffamainen, ku⸗ 

jeellinen. — m. weitilla, fujeilija. 
Espièglorie, /. fepponeu, fuje, mei- 

tiffamailuus. 
Espingole, f. wallipysfy. | 

, epion, onne, s. twafoja, wakoilija, 
utti. 
Espionnage, m. walominen, fnffimie 

nen 
Espionner, v. a. valvoa, aloilla, 

Intfia. 
Esplanade, f. aufea ala Guonerimin 

L wallin edesfä. 
Espoir, m. toivo. 
Espolin, m. f. Époulle. 
 Keponton, m. eräs lyhytmartinen 

piikki. 
, Espringale, /. (wanb.) tiwenheitto- 
0 ne. 
Esprit, m. Genki; enkeli (Gymwä, pa- 

ba); Gaamio, aawe, menninkäinen ; äly, 
nero, fielu; mieli, ymmärrys; fulke- 
Iuus, älykkyys ; luonne, järki, taipumns, 
luontumaifuus; füfitus, tieto; mieli, 
tarkotus; (wanh.) mälimiina, wiine, 
itfe ydin jstkin; e-s bienheureux, aus 
tuaiben fielut; e. malin, pahahenki; 
e. follet, tonttu; e. familier, juojee 
luehenki; rendre Ve., heittää henlenjä, 
kuolla ; e. à Penvers, mielipuolt ; s'em- 
parer de Pe. de gn, woittaa jfun mie- 
ifuofio ; il a beaucoup de Ve., hä- 

nellä on fuuri (ukkeluus, paljon älyä; 
e. fort, mapaa-uskoja; e. faux, wäärä 
füfitye; e. doux, Biljainen luonne; e. 
de travers, itfepäinen, uppiniskainen 
fuonne; e. du jeu, taipumus peliin, 
elihimo; avoir Pe. de son âge. olla 

tfänfä myöten taitawa, ymmärtämät» 
nen; en e., hengesfä. 

Esquif, m. laiwanwenhe. 
Esquille, /. luufiru. | 
Esguinancie, /. furiétustauti. 
Esquine, /. bewofen vistiluut; fort, 

faible d’e., wahwa 1. heikko ristilmis- 
tanja; kiinanjunri. 
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nipot, m. fifällien rahasto 1. 
[aästökasfa. 

Esquisse, f. alfupiirros, alfuluon- 
108; alfufuoma; kaawa. 

Esguisser, v. a. tehdä affupiirros 
1. -fuoma, faawata. 

Ésquiver, v. a. ja n. miftelästi, tai- 
taasti karttaa. — S'e., v. r. hiipiä 
pakoon, pötkiä pois. 

Essai, m. foetus, foete; tutkiminen, 
loettaminen; näyttökappale, työ; faire 
Ve. de, foettaa, tutkia. 
= Essaim, mn. mebhiläisparivi; wäli- 
jouffo. 

Essaim 
läifistä]. 

doles, f. pl. lattopaann. 
. Éssanger, v. a. panna pejuwaatteet 

likoon. 
Essart, m. nurmi, keto; uudiemaa, 

uudispelto. 
Essartement, m. pellonperfuu; met» 

fa metfänhalkuun. 
r, v. a. raiwata unbi6maa; 

perata metfä. 

Essayer, v. a. ja n. foettaa, tutkia, 
foetella. — S'e., v r. koettaa woi- 
manfa, fufyniä jokin toimesta. 

Essayerie, f. rahanfoetus-paiffa. 
Essayour, m. vahantoettaja. 
Eese, f. foffanaula, pyöränappula; 

S muotoinen rautalouklu; rautalan: 
gan-kaawa; loukku mipukoneesfa. 

Esseau, Essau, m. fattopaanu, fat 
toliiste. 

Essence, f. olemus, olento; ydin, 
&-ofa; bois de. de chêne, metfä, 

jola pää-ofakfi on tammipuuta. 
sséniens, m. pl. Csjeilaifet, juu- 

talainen uskontolahlko. 
Essentiel, elle, adj. olennainen, war⸗ 

finainen, melleä, püü-afiallinen; todel⸗ 
linen, luotettava. 

Essentiel, n. tarfinainen ofa, pää- 
lohta: voilà Ve. de Vaffaire. 

sentiellement, adv. pää-afialli 
festi j. m. e. 

Essora, m. tuli-, fentorotfo. 
ret, m. eräs puraifin. 

Essern6, 66, adj. papier e., walin- 
kopaperi. 

er, v. a. parweilla ſmehi⸗ 
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in 

Estamp 

Estam 

fimell 

Esta 

Esseulé, 6e, adj. ihan ylfin: ylen. 
annettu, hyljätty. 

Essieu, m. pyörän-alfeli. 
Essor, m. —— 1188, 10» 

hoaminen ilmaan; (kuw.) pohti, into; 
prendre 1e., lennähtää 1. tohota il» 
maan; donner Pe. à sa plume, in: 
nollifesti kirjottaa; donner e. à ses 
passions, päästää Gimonfa walloillenſa. 

Essorer, v. a. kuiwata ilmasſa. — 
S'e., v. r. luimua ilmasſa; tuimasti 
(ennähtää ilmaan. 

Essoriller, v. a. leikata korwat poikti, 
än forwat; feritt hiukſet liian 
yhyikſi. 

souoher, v. a. raiwata J. perata 
pois fannot. 

Essoufflement, mn. bengüetis. 
Essouffler, v. a. hengästyttää. — S'e., 

v. r. hengästyä; essoufflé, Ce, part. 
yengästynyt. 

ssui, m. fuitvauspaitfa. 
Essuio-main, m. pyyhinliina, Läfilite 

na. 
Essuyer, v. a. pyyhkiä, kuiwata; 

tärfiä, kestää, tofra. ? 
Est (— eft), m. itä; à l’est de, infin 

itäpuolella. 
Estacade, /. paalutus; paaluilla 

Wwarustaminen. 
Estaches, m. pl. filtapaalut. 

, Petafetie, F. fananlennättäjä, fn 
vieri. 

Estafier, m. afeellinen palmelija (Ita⸗ 
liasſa); palmelija-roikale (Ranétasfa); 
porttolan ijäntä. 

Estafilade, /. raamu, wiiru. 
Estafilader, v. a. raamuittaa, raas 

per, v. a. ottaa painofnwa 
jotkin; painaa leimalla, merkitä tuma 
mella. 
Estampille, /. leima, tuwafin, nime- 

Essette, f. Täfikivives ; wannekirwes. | fin. 
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Bstampiller, v. a. painaa leimalla, 
huvafimella j. x. €. 

Estampure, /. uaulanläivet Bewo- 
fenkengäsjä. 
Etan. m. pystymetfä, kaswawa met: 

_Estanc, adj. m. navire e., hywin 
tilkitty alus. 

Estance, /. (laim.) fanuatin 1. pyl⸗ 
wäs laiwan fanfien mälillä. 
. Estatour, m. omaifuutenfa wello- 
jillenja luowuttaja. 

Ester, v. m. (lafit.) e. en jugement, 
îtfe puolestanfa ajaa riita-ajianja. 

Estöre, f. Paislamatto. 
Esterlet, m. fterlettikala; eräs afri- 

falainen mefilintu. 
Esterlin, m. tultajepän-paino (28 } 

grania). 
Esteuble, k. Éteule. 
Esthétique, f. ihanien taiteiden ja 

Taunolirjalliluuden filoſofia, estetika. 
— adj. estetillinen. 

Estimable, adj. armwoifa, armolli 
m. 
Estimateur, m. armaaja, arwion pi- 

täjä; fe jofa ymmärtää arwiota tehdä. 
Estimatif, ive, adj. arwio-, arwaus⸗. 
Estimation, /. arwio, arwaus; par 

e., arviosta, arviolta. 
, "stimative, F. armiolyky, filmämää- 

rä. 
Estime, /. lunnioitus, arwosfa pito; 

fasfu, armio; se tromper dans son 
e., hairahtua laskusjanja, armiosfa. 

Estimer, v. a. arivata jfsfin, fatfoa 
infin arwoifekji; (kuw.) kunntoittaa, 
pitää armosja; armella, tuumata, pi 
tää jnalin; e. gn sage, pitää jfu wii- 
Jaana. — S'e., v. r. pitää itfenfä ar- 
wosfa, luulla itfenfä jkskin. 

Estival, ale, adj. fumis, [umella fu. 
kostawa; jumella käypä [taudista]. 

Estive, /. (laim.) pumpuli-, willa- 
lasti; tafapaino. 
Estoc (c ääntyy), m. (wanb.) pitkä, 

fuifea miella; miekan kärki; puun fan. 
to; fufu, fuluhaara; frapper d'e. et 
de taille, pistää ja iskeä; couper & 
blanc e., halata puu maata myöden. 

. Estocade, E pistomieffa; pisto 1. 
pietämä miekkailusja; tunkeilema pyyn- 
tö; älkisarwaamaton hyölkkäys, 
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Estooader, v. n. pistää, tolata miel. 
kailusſa; (fuw.) ahdistaa ſelwillä tos 
bistulkjilla. 
nao (c ei Uänny), m. watfa, 

maha. 
s'Estomaguer, v. r. (de) närläs- 

tyä, nirpastua jotkin. | 
Estompe, f. ftompi, pieni paperista, 

nahasta taht pumpulista tehty futi, 
jolla wärit lewitetään; ftompilla tehty 
maalans. | 
ja Estomper, v. a. maalata ftompilla 

. € f.). 
Estouffade, f. lihan haudottaminen 

fuljetueja astiasfa. 
Estrade, f. faattian yli tohoamwa fil- 

ta 1. (lama; (manh.) tie; battre l’e., 
malelfia, fulestella ympäri; tiedustella 
feutua; poiketa aineesta. . 

gtragon, m. eräs foiruohon laji 
(artemisia dracunoulus). 

Estramagon, m. (wanh.) eräs ku⸗ 
rasmielta. | 
Estramaconner, v. a. (wanh.) 16. 

lei mietalla. | 
Estrapade, f. wipu-hirfipuu; kei⸗ 

kahdus; fimmo, barppaus. — 
strapader, v. a. wetüü wipu-hirfi- 

puuhun, rankaista hirfipuulla. | 
Estrapasser, v. a. uuwuttaa ]. wai- 

mata hemosta ratfnstaesfa. 
Estraper, Estrapoire, 1. Etraper, 
trape. | 
Estrapontin, f. Strapontin. 
Estrasse, /. fefauntunut fillki, ful- 

lousfifkki. 
Estropiat, m. vaajarillo. 
Estropier, v. a. raajarifofft faattaa, 

rampauttaa; filpoa; estropié, ée, adj. 
raajarillo, rujo. 

Esturgeon, m. fampifala. 
ule, f. (tasw.) tyräneste, tyväkki 

(euphorbia). 
E conj. ja; et — et, [elä — että. 

blage, m. tallihnyry; markkina: 
fojun 1. fautapuobin wero. 

table, /. nawetta, ometta, läää, 
pihatto. 

Etabler, v. a. panna talliin, na- 
wettaan. | 
Eta, m. työpöytä, — 

blir, v. a. perustaa, aſettaa, fi- 
jottaa, pystyttää; afustua: 6. sa de- 
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meure en un lieu; laitten tuntoon, 

299 Etat 

Étalonner, v. a. wa'ata 1. kruunata 
Täymään (kone); wabiwistaa, wankakſi | (mittoja, painoja). 
faattaa ; elinkeinolla, ajusetusnenmoikka, 
mirlapaikalla marustaa; myötäjäifillä 
mwarustaa, naittaa (tytär); afettaa 1. 
määrätä wirkaan; fäätää, afettaa (la- 
ti); faattaa Tähtäntöön, tamalfi; to- 
delfi näyttää. - S'6., 7. r. ajustua; 
naida; tulla fääbetykfi, tawakfi. 

Etablissement, m. perustaminen, 
ajettaminen, pystyttäminen, mankalfi 
faattaminen; jäätäminen; laitos, afet- 
tama; aſustus; fauppa-paiffa; uudis⸗ 
afunto; elinkeinon, elatuspaifan hank⸗ 
fiminen; uaittaminen: wirfa, wirka⸗ 
paiffa; toteen faattaminen; fijotus (fo- 
tajonkon). 

blure, f. (laiw.) keulakokka. 
6, m. buoneferta, kerros; polvi, 

pykälä: (fum.) aste, kanta; fääty, ar- 
wo, luoffa. 

er, v. a. järjestää 1. leikata 
polmwille, asteille, kerrokfiin. 

dre, f. tirjahylly, paperihylly. 
E , 17. (lai) pylväs, tuli; (laiw.) 

jo, f. tuli, tuliainen. 
jement, f. Etayement. 
im, m. hienoin millanlaji. 

m. tina; 6. de glace, wis- 
mati. 
Ftal m. teuvastaja-tisli, -pöytä. 

Etalage, m. tamarain lewittäminen 
1. afettaminen fatfeltamalfi, näytteekfi; 
näytteelji afetetut tamarat: pöytähyyry; 
(Euw.) naifen foristeet:; faire €. d 
alettaa näkymiin, kerskatakjenja näyte 
t 

® 

iste, m. jofa fojusfa tahi 
atupnaijella pöydällä tekee kauppaa. 

er, v. a. afettaa tamarotta kat⸗ 
feltamalfi, näytteek«i; lemwmitellä; terska» 

enfa lemwittää ]. näyttää. 
u ior, m. teuvastajaren£i, joka myy 
19et. 

inguor, f. Talinguer. 

onneur, sm. walaaja, fruunaaja. 
0, m, tinaus, tinaaminen. 

bord, Étambot, s=. (laitw.) pes 
räwannas, peräkäyrä, peräklofta. 

raie, 7. (laïw.) mastonreilä, 
reifä laimwan fanuesfa, josja masto ſei⸗ 
00 

er, v. a. tinata. 
eur, m. tinaaja. 
ine, f. eräs kangas; joubifan- 

as; fihtilangas; wiirikangas; (kasw.) 
We Cats); passer pa v fiuvis 
i ; (fum.) tyystin tarkastaa. 

jor, m. etamini-fanfaan ku⸗ 
toja (& €. ſ.). | 
rampe f. tamppi, leima. | 

per, v. a. lyödä läpiä tampilla, 
ponfilla. 

pure, 1. Estampure. 
Uro, /. tinaus-aine. 
chement, m. tyrettäminen, fei- 

fattaminen (metelien aineiden). 
cher, v. a. tyvettää, feifattaa, 

fulfea, toeta (meteliä aineita); é. le 
sang, tyrettää merenjuolfu; é. la soif, 
fammuttaa jano; 6. los larmes, feis 
fattaa lyyneleet. N 
Etanoon m. tuli, muuripilari, 
tanoonner, v. a. tulea 1. mahiviss 

taa muuri. 
4 m. falalammiffo. 

, 1. Estan. 
tape, /. lanppajatama, tapulifau- 

punki; muonamalajiini, fruununmata. 
ſiini; lewmähdyspaikla marsfimille fota- 
miehille; muona, jota heille jaetaan; 
naulasalaifin; brûler P6., pyjäytymättä 
mennä [emähdyspailan obitie. 
jia jer, m. muonanhoitaja. 

tat, m. tila, funto, woima, äntti, 
tyly; luettelo-liista; ehdotus; fomeus, 
uljuus; fääty, fuklu, jukuperä, armo, 
wirla; Gallitusmuoto; Hallitus; waltio, 
mwaltalunta; mettre en 6., panna lun: 
toon, woimaan; mettre hors d'6. de 

OD, m. ori, astuja, fiitös-ori; ! faire gc., tehdä kylkenemättömälfi jokin 
mitantaawa, määrämitta, Poetuemitta, ; toimeen; 6 de distribution, jaloltet- 
malli; 6. d’or, d'argent. lulta-, hopea- | telo; officier de lé. civil, cimwili-wir- 
Tanta (rahan armon määrääjänä). 

onnago, 
lamies: 6-s généraux, bleifet fäädyt, 

onnement, m. mit | waltiofäübyt; faire 6. de: a) pitää ars 
tojen ja painojen walans, wafaaminen. | wosfa, lunnioittaa; b) aikoa, olla ai- 
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tomakfesfa; c) arvata, armella, pli 
mabbollijena; tenir en 6., pitää fun, 
noëfa, wankkana, oikeasja aſemasſa; 6. 
major, (fotanr.) ftaapi; les États unis 
de l'Amérique, Amerikan yhdyswal- 
lat 
tau, m. runmipenkki, wiifapentki; 

ruuwitaltta. 
yomont, m. tuli, tynkä. 

tayer, v. a. tufea, tyngötä. 
m. fui. 

ignoir. m. kynttilän fammntin. 
dre, v. a. fammuttaa; jääh- 

byttää; tulebnttaa, inkupuutteejen hä⸗ 
wittää; haihduttaa, poistaa, kuolettaa; 
ktewittää (märit). — S'6., v. r. fame 
mua; tuolla fulupuutteejen; tauota, 
foppua; éteint, nte, adj. fammunut, 
fammmma, rauennut, raufea. 
“Htointe, f. flammuminen. 

ndage, m. nuora, johon fuimat- 
tamia ripustetaan, kuimansnuora. 
Pien rd, m. lippu, miiri, ftandari. 

ndre, v. a. lewittää, hajottaa; 
mentyttää, ulottaa, laajentaa, ijontaa; 
6. le fer, mennttää rauta tafomal- 
fa; 6 un homme sur le carreau, 
lyödä pitkäkjenfä. — v. n ja S'6., v.r. 
laskea pitkäkjenjä, oikastella; ulottua, 
ultkountua, kestää; laajentaa maltanfa, 
pitrinfä; (huv.) s*6. sur quelqne su- 
jet, lameasti ejitellä jku aine; s’é. sur 
es louanges de an, pitää fameita 
Hitospubeita jlusta. 

ndue, f. ulottuminen; amaruus, 
tilamuus, laweus; aifafaufi, aifamitta ; 
voix de grande 6., — laivealta fuu- 

n to rnel, elle, adj. ijanfaiffinen; 
kuw.) pitkäpiimäinen. — m. ijanklail» 
inen Sumala. 

rnelle, f. (kasw.) k. Immortelle. 
rnellement, adv. tjanlailkifesti, 

tjäifesti. 
raiser, v. a. ikuistaa, ilustut- 

taa 
jm f. ijantaiftifuus, ikniſuns. 

Tuer, v. n. aimastaa. 
ument, m. aimastus. 

rsillon, 1. Etrösillon. 
lösien, enne, adj. pasjadi-tunli 

VWälimeresfä. 
Étésies, m. pl. €. e. f. 
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ta 
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Ététement, m. latwominen. latwain 
fatfaifeminen. 

, v. G. lativoa; taittaa nau- 
lan fanta 1. nuppineulan nuppi. 
* m. pallo. 

6, Estouble, / fänti (pellosje); 
oltikorſi ſolmujen mälillä. 
Éther (= etäär), m. eteri, yli-ilma, 

taimaansilma; (fem.) eteri-öljy. 
6r6, 6e, nä. eterinen. 
que, f. fimeys-oppi. 

do m lattialuu (pääkakosfa). 
arohie, f. maakerrau-wirfa; 

maalunta. 
hnargue, m. maalerra. 
thnique, adj. pakanallinen; mot 

é., lanjalunnan nimeä merlitfemä fa- 
na. 

Éthnographe, m. fanfatieteen bar- 
rastaja. 

hnographie, f. fanfaticbe. 
ographique, adj. tanfatieteele 

linen. 
Éthologie, f. tapain ja käytäntöjen 
8 itys. 
hopée, /. tapainkuwaus. 

tiage, m. matalin wedenkorkeus. 
Etier, m. taimanto, josta merimefi 

päästetään fuolapatamoihin. 
ktineelant nte, adj. (äkenöitfemä. 
tincelé, 6e, adj. (maaf.) täbbi- 

tetty, tähtinen. 
tinceler, v. n. fäkensitä, tuikkia. 
tincelle, /. füfene. 
incellement, m. fülenÿitfentinen, 

tuikkiminen. 
iolement, m. kaswien fuibtuntis 

nen 1. maaleneminen malon puutteesja. 
tioler, v. a. faattaa faswi kuihtue 

maan malon puutteesja. 
tiologie, f. tiede tautien fyistä. 
que, adj. rintuma, luihtuma, rau⸗ 

teawa; fièvre 6., himellystauti. 
tiqueter, v. a. warustaa päällelite 

jotufella, nimilipulla. 
iquette, /. nimilippu; Gomifään: 

tö; fimistyneen fansfafägnnin jäännöt, 
etiketti. 

Etire, f. ajomeitfi (nabfurin). 
rer, v. a. wemyttää, mwetää pts 

temmälfi; tafomalla menyttää. 
it isie, /. himellystauti, näimetys- 

uti. 
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f. eräs Piweulaji. 
ve, f. metfäperfilja, 

m. funvennnt pun; puunlan- 
to. 

Étoffe, f. kangas; raaka-aine; fai: 
taifunss laji, fuhuperä, fääty ; de mème 

, jamanlaltainen, yhtä huono; ilya 
b Vé., Piitä fopit jotakin tehdä. 

Etoffer, v. a. läyttää tarpeelfi pals 
jon ja hymwää raaka-ainetta jhkin teof- 
feen j unſaaeti warustaa tarpeellifilla 
aineilla 

Étoile, f. tähti; kohtalo, jalimus; 
ritaritähti; tähti, ptirto (hewoſen pääss 
fä); eräs linnotus; tienvistimys; é. 
de mer, (eläint.) meritähti; 281.) 
Zéenriesla, (ornithogalum);& la belle 
6., taimas-alla. 

Ptoil6 ée, adj. tähtinen, tähditetty; | [ 
1ähitirtas; jar färkynyt. 

ilée, /. (kaew.) asteri (astor). 
g'Ktoiler, v. a. faaba tähdenmiuos 

toinen bafema, ſäreille mennä. 
, ole, f. ftola, eräs katolilainen mes⸗ 
upufu 
Étonnamment, ado. fummallifesti, 

fummastuttawasti. 

Étonnant, nte, adj. kummastuttawa, 
Tummallinen. 

nnement, m. lummastus, häm⸗ 
mästys, ällistys, ”äikähdys 

nner, v. a. tummastuttaa, häme- 
mästyttää, fäikäyttää. — S'6., v. r. 
kummastella, oudokjua, ällistyä. 

U, m. teurastuslama. 
uffade, /. !. Éstouffade. 
uffant, nte, adj. tulehduttaa, 

Täkihdyttämä. 
uffement, m. tulebtuminen, lä- 

Ahh minen, hengen-ahdistus. 
uffer, v. a. tulehduttaa, 1ätäh- 

— nt.) a feifagbutta, 
-— 90. A. 

— — m. n. 
pade, /. (Gaaw.) rohdinkäärre. 

18 upo, /. tappura, rohdin; tuke, 

“Étouper, v. a. fulloa 1. tilktiä robe! 
* tappuroilla. 

perie, /. tappuralanta, voin 

pupille, F. tulikimi-lanka, fytytin. ; 
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| Étonpiller, v. a. fytyttää tulikiwi⸗ 
la —X 

m. vohdintuklo tykin 
fa invest. 

pin, m. tylin etulatinki; tuliki- 
wijanta 
 Etourdorie, f. rüvybleus, jullens, 

ajattelemattomuus. 
urdi, ie, adj. ja s. röyhkeä, jul. 

lea, ajattelematon. 
Étourdiment, à l'Étourdie, ado. 

röyhteäsä tyhmästi, julkeasti. 
urdir, v. a. bhuumata, faattaa 

hörrylfiin, fefaaunuttaa, hämmentää, 
erwaista; 6. la grosse faim, enfi näl- 

tää tyydyttää; 6. les remords, tule- 
huttaa omantunnon waiwat. — S'6, 
v. r. buumabtua, piittyä mietteifinjä: 
(sur) Ars yritykjestä, heittää mies 

t, nto, adj. huumaatme, 
ttämä. w 

— —— m. hunmauns, pyör- 
rytys, honraus; hämmästys. 

urneau, m. fottarainen (lintw). 
ange, adj. mwieras, outo; kum⸗ 

mallinen, erinomainen, outo. 
oment, m. Inmmallifesti,erius 

omaifesti. 
er, Ore, adj. wieras, outo, 

ulkomaalainen ; 6. à, outo, miera6 ikulle 
aflalle, tietämätön jstlin. — s. mieras, 
ultomaalainen. 

geté, f. tummalliſuus. 
tranger, v. a. farfottaa L. pelottaa 

pois, wierottaa. — S'6., v. r. (de) wie- 
tautua, , luopua. 

anglé, 66, adj. (fuw.) ahdas, 
fapea, faita. 

anglement, m. fuvistaminen, ku⸗ 
8; Cure; taitune, ahtaus. 

gler, v. a. furistaa, tulabnt- 
taa, fuolettaa; tehdä liian abtaaffi, 
taidatfi, tinfentaa, fupistaa, kutistaa, 
fitistää, (kuw.) vafittaa, waitwata, olla 
liian likellä; umpimähkään päättää. — 

vis 

|" p, a tutohtua (ätä5 ähtyä. 
tranguillon, m. turistustanti (be: 

mofisfa). 
rape, /. ſänliwiikate. 
aper, v. a. niittää fänki. 
ve, f. (laiw.) feulaloffa, leule- 

wannas. 
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v. m. ja apur. la, olla ole- 
masja, olla löytymäsjä; olla jkin, jua- 
fin; olla (jokin paitkasja): Dieu est, 
Jumala on olemasja; 6. debout. fei- 
foa; €. mienx, olla paranemaan päin; 
Jai olla kotona; €. à, dans, en, otess 

a jokin paikasja, ijäskä, tilasja, te- 
lemäifillänjä, toimesfa, työsfä: € au 
lit, maata; 8 dans la misère, olla 
lurjundesfa; € dans sa vingtième 
année, kayda fabtafymmentt ; 6. à jeu- 
ne, olla fyëmüttä; 6. à écrire, olla fir- 
jottamifen työejä: vous n’y êtes pas, 
ette nyt ole paikalla, afiaa armanneet; 
(à) olla jlnn oma, jlun tehtämä, wel⸗ 
wollijuns: cette maison estä vous, 
on teibän; je suis tout à vous, olen 
teidän omanne; & de, olla, tulla jst- 
Hin; olla jlun tekijä, toimittaja; olla 
jetkin jaa etä; olla jntin mukaista; 
olla tehty jotkin aineesta, olla jotkin 
mielipiteestä; olla jlun melmollijuus, 
jokin kunluwa; olla jokin faaapnwilla ; 
6. d'épée, olla fotapalmelutkjesja; cela 
n’est pas du jeu, ei fe ole pelin fään- 
töjen mutkaista; il est des poètes com- 
me des peintres, niin on laita 
ranonielkain luin maalarienkin; é. 
d’une noce. olla häisfä; en é., olla 
joutunut, pääsfyt jokin määrään; (im- 
pers.) olla jukin fenraukjena; olla fa- 
malla lajilla; en 6. pour, olla jfun 
puolella, mielipiteestä; olla menettä» 
nyt, hukkaan mennyt, wailla: il en est 
pour son argent, jän on rabanfa me- 
nettänyt. 

Être, m. olento, olemus: — 8-8, pl. 
ralennuffen eri-ofat, huoneet, käytäwät, 
portaat j. m. €. 

Étrécir, v. a. [upistaa, ahtaammatfi 
tehdä. — S'6., v. r. laweta, kutistua, 
fikistyä. 

issement, m. Étrésissure, f. 
lapeneminen, lutistuminen, filistymi- 
uen ; kapeus, abtans. 

in, m. (waub.) peblu, pahana. 
i , v. G. wetää fiinni, fiin. 

nemmaäffi, fitoa lireään, kuroa; pufer- | 
taa fyliinfä. 
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enfilertainen käyttäminen; enft myynti 
. fauppa. 

Or, v. a. autaa uudenmusden 
lahja: tehdä enfi-kauppa fauppamiebel- 
(4; antaa enfimäinen almu kerjäläijelle; 
enfilerta käyttää jkim — 7. m. faada 

kanppanſa tehdykfä. 
illon, «m. tuli, töntä. 
illonner, v. a. tufea, töngillä 

warustaa, mahmistaa 
ler, m. jalustin; läärve, fun ja- 

lasta isketään; faire perdre les 6-s, 
työntää fatulasta; forme sur les &-s, 
manta ratfastaja; vin de l’é., piista- 
ryyppy. 

Étrière, f. jalustimen hihna. 
Étrille, / Gewosfuka; rawintola, 

josja matlustamaifia Piekotaan, peija- 
taan. 

Étriller, v. a. ſukia; (kuw.) fuomia, 
testü. 

, triper, v. a. ottaa ulos fijälmytl- 
fet 1. fijäkalut; à 6tripe-cheval, täyttä 
neljäti 1. lentoa. 

iqué, 66, adj. laita, ahdas, niut- 
fa, kurehtunut. 

isté, 06, adj. pieniluinen [foi- 
rasta). 

Étrivière, f. jalnetinhihua; (kaw.) 
huimaus, fimallus. 

Étroit, oite, adj. ahdas, uinffa, fai- 
ta, fapea, (kuw.) typerä; Hellä, harras, 
[ydämellinen; une é-e défense, fowa 
tielto; à P6. ahtaasti; (kuw.) niu- 
lasti; täpärästi, tyystin. 

Étroitement, adv. ahtaasti, niukasti; 
tyystin; hellästi; fowasti. 

n, m. fuiwettunut ſonnan lön⸗ 

y. rongonner, v. a. runkoa myöten 
fatfaista puun latwa. 

pe, f. ([aim.) firoppu. 
usser, v. a. antaa enimmin tars 

joowalle laillinen omistus-vileng. 
ffö, 6e, adj. rampaantunut [jahe 

tifoirasta]. 
ffare, f. jabtifoiran rampane. 

de, f. opinto, opinharjotus, tie» 
teellinen jarrastus 1. pyrintö; oppi, tie- 

Etreinte, f. fiinnifitominen, -twetü. ! bot: maalanée, piirroëfoelma; (huw.) ha- 
minen; fyleileminen. 

trenne, f. uuben muoden lahja; 
lu, pyrintö, harrastue: teeskennelty Kys 
156; salle d'6., Garjotushuone, työhuone, 
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firijotusbuone (notariou); oikenston ar- 
fisto. — 6-s, pl oppineet tutlinnot. 

Étudiant, m. yli-oppilas, ftudenti; 
tutlima, harjottelewa; 6. de médeci- 
ne, läälintötiedettä harjottawa. 

Étudier, v. «. tutkia, tiedustella, jar" 
jottaa tieteellistä oppia. — v. a. bar- 
rattaa; lułea (ofatakjenja); miettiä, 
huolellijesti twalmistaa. — S'6., v. r. 
(à) ahkeroita, harrastaa. 

Stadiole, f. mähäinen paperihylin 
tirjotuspöydän päällä. 

m. fotelo, oppilo, tuppi. 
ve, f. fauna; leipä-uuni; kniwa⸗ 

tué-uuni; mallasfauna; pirtti; 6. 6co- 
nomigue. riili. 

Étuvée, f. uunillinen (leipää j. m. 
e.); 6. de veau, baubottu 1. feitetty 
wafikanliha. 

vement, m. hautominen. 
Ver, v. a. hautoa. 
viste, m. himwettäjä, hlpijä. 

ologie, f. (tieliop.) muoto-oppi. 
ologique, adj. muoto-opillis 

Rucharistigue (ch = 0), adj. pyhkiä 
ehtoollista foétema. p. ehtoollijen-. 

Eucologe, m. greelalaijen kirkon fü- 
fikirja. 

Eucrasie, f. terwe rnumiinralennus. 
Endiométre, m. tone, jolla tutkitaan 

ilman puhtaus. 
Eufraise, /. filmäruoho, nummen- 

lulta (euphrasia). 
Eulogies, /. pl. pyhitetyt efineet 

(efinr. ehtoolliskei O. 
Eumenide, /. f. Furie. 
Eanuque, m. eunuti, fuobilae. 
Eupatoire, f. punalativa, märiruos 

Go (supatorium). 
Kuphémisme, m. liewentäivä laufe 

1. jana. 
phonie, /. fulofäwel, hymä foin- 

tu, ſoinnulliſuus. 
Euphonique, adj. fulofointuinen. 
Euphorbe, j. (fasw.) tyräneste, ty⸗ 

välti (euphorbia). 

303 Évas 

, Européen, enne, adj. ja s. euvopa- 
ainen. 
Eurythmie, f. fopufuhtaifnus, taja» 

määrä. 
Euterpe, /. mufilin, foitannon jo 

malatar. 
Eux, pl. (fanasta lui) Beitä, heille; 

entre eux, teskenänfä. 
Evacuant, nte, uatif, Ive, adj. 

ja m. perlaama, huoltama, watfaa tit. 
toma. 

aouation, f. (lääf.) tarpeentelo, 
watfan perkaus; jättäminen, beittämi. 
nen, luopuminen jotkin paikasta. 

acuer, v. a. perata watfa ; jättää, 
yrittää jfin paikka, luopua jstfin pair 
asta. 
s'Évader, v. r. farata, pötliä pas 

toon. 
, Évagstion, f. Gajamielifyys (rukoil⸗ 
esſa). 

aluation, f. arwaaminen, arwion⸗ 
pito, arwaus; eri rahalajien ſuhtaiſen 
arwon laskeminen. 

uer, 7. a. arwata, pitää arwio; 
lasfea rahalajien fubtainen arwo. 

angeliaire, angölistöre, m. 
ewantefiumi-firia. 
Évangélique, adj. ewanfelinen, pro- 

testantinen. 
, Évangéliquement, adv. emanteli- 
esti. 

gölisme, m. ewanfelinen oppi. 
angéliste, m. ewanlelista. 

vangile, m. emantelinmi; uufi tes- 
tamenti; ewankeliumi⸗kirja. 

s'kvanonir, v. r. pyörtyä, taintua; 
haihtua: la gloire du monde s’éva- 
nopit en un moment. 

vanouissement, m. pyörtyminen, 
taintuminen, tainnus. 

aporation, /. höyryminen, haih⸗ 
tuminen; (fuw.) lemytmielifyys, Ge 
pakkuus. 

Évaporer, v. a. höyryttad 1. haihdute 
taa pots; (hunm.) päästää jultiſuuteen 
L ilmi. — S'6., v. r. haihtua, höyry- 
tä pois (myös kuw.); ruweta irstaasti 
elämään; évaporé, 6e, adj. haihtunut; 
irstas, lewytmielinen. 

asé, 60, adj. funêta atwara; nez 
6., awarat fieraimet; arbre é., pun, 
jonfa offat omat Hajallanja. 
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kvasement, m. fuunpuolen awarta- 
mi 

vaser, v. a. awartaa [uunpuolesta, 
rata” — S'6., v. r. awartua fuun- 
pugleste, la laajeta, lewetã ſuunpuolesta. 

if, ive, adj. wälttäwä, kartta⸗ 
tiertämä. 
asion, f. farfuun 1. pakoon lähtö. 
asure, f. ſuun awaruus 1. awar⸗ 

inen, 
reet, m. biippalunta; piiepanmirs 
la, -afunto. 

Éveil, m. herääminen; ystämällinen 
warotubs. 

Éveillé, 6e, adj. herännyt, hereillä 
olema; Buomiollinen, tarlla; milpas, 
gilped. — s. reipas poila, milpas tits 

herättää; kehottaa, 
tiihdyttää. — Vs". . herätä. 

6nement, m. tapaus, tapahtuma; 
päättymys (afian, yritykjen); faire 6., 
nostaa huomiota. 

ont, m. laimistus, pilaantumi- 
nen ilmasfa [juotawista j ja jyötämistä]; 
uffosilma, miima; bentitorwi (walas⸗ 
taloisja, josta wettä D UA 
henkireikä; mettre à l” anna ullko⸗ 
ilmaan, tuulettaa; tête à %., Gepalla, 

w 

tuulipää. 
en m. löyhytin, warjostin. 

iste, m. löyhyttimien tekijä. 
entaire, m. Poppa, josja myytä- 

wäffi miedään puutaran tuotteita. 
enteaux, m. pi. 1. Ventail. 
entö, 66, adj. ja s. laimistunut, 

pilaantunut; (tu), fewntmielinen. 
enter, v. a — löyhy⸗ 

tellä; tuulettaa; (kuw.) ſaada wihiä jet. 
fin; (laiw.) prasfata tuulen fuuntaan. 

'6., v. r. Gaihtua; laimistua. 
entoir, m. tulenwinhlana. 

ventrer, v. a. ottaa filälmykjet ma- 
Hasta; mi wiiltää auki ]. puhkaista maha. 

alité, /. fattumus, fattuma; 
jola kh mwastaifista fatunnaifista | t 
tapauljista. 

ventuel, elle, adj. fatunnainen; 
| tullakjenja toijeen afemaan; laimaston 

ventuellement, adv. jatunnaifesti. 
”renta tapaulfista riippuiva. 

enture, f. balleama pyöjyn pii- 
pu 
anne, m. piispa. 
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erdnmer, v. a. pujertaa neste fat- 
LE ta: toiberiaifetf painaa mantelia. 

verrer, v. a. leifata jänne koiran 
tielen alta, jotta fe ei woi purra. 

versif, ive, adj. kumoawa. 
version, f. among: hävis, perikato. 

ertuer, v. harrastaa, ahlke 
vati harjotella; vohtaista mielenjä. 

eux, adj. terrain 6. juoperäinen 
maa-ala. 

etion, f wääryydelä menete- 
tyn talaifin woittaminen lailliſesſa jär- 
jestykfesjä; fululunastns. 

vid emment, adv. filminnähtämästi, 

vidence, /. filminnähtämäifyys ; 
epäilemätön ſelwyys; mettre en &., 
faattaa aiman epäilemättömätäi 1. than 
nähtämälft warmnubetfi. 

dont, nte, adj. filminnähtämä, 
leliä, warma. 

vider, o. a. fomertoa, uuttaa, pyö- 
rentää, terottaa; huhtoa tärkki pois. 

jOr, m. työkin ränni, slouru. 
oer, v. a. laillijesti mwoittaa ta- 

taifin määryydellä anastettua; fukulu- 

v itable, adj. jota on mahdollinen 
tarttaa 1. wälttää. 

Évitée, f. antfurisfa 
feijoman (aiman lääntymistila ; laiwan 
Räntyminen tuulen 1 wirran waiku⸗ 
tuljesta. 

ter, v. a. farttaa, mälttää; wa- 
pauttaa L. päästää jku jotkin: je veux 
vous 6. cet ennui. "6, v. r. 
(laiw.) kääntyä tuulen 1. wirran mai- 
fu fiesta [latwasta]. 

ocable, adj. Ja täy lykkäämi- 
ne toifen oiteuston täflteltämätfi. 

vocation, » henkien, haltioiden nos- 
taminen, loi timinen; toifeen oileus- 
toon lyfkääminen. 

Evocatoire, adj. cédule 6., mwaatis 
mus, että afla lykättäijiin toifeen oikens- 
00 
Évolner, v. m. tehdä fotaliikuntoja. 
volution, f. fotajoufon liikunto 

liilunto. 
oquer, v. a. nostaa 1. rt 

benfiä, baltioita; maatia afia toi 
oifeustoon. 
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Rvalsion, /. Gampaan, biutfien (j.! Exaspérer, v. a. mihottaa, faattaa 
m. {.) poistempominen. , wihan mwimmaan. 

Ex, prep. TLäytetään liitettynä janan | aucement, m. rufouljen luulemi- 
edelle, ja merlitfee: tätä ennen, enti⸗ nen. 
nen, wirlabettto, 
entinen ministeri. 

Exacerbation, /. tuumetaudin kiih⸗ 
tyminen. 

Exact, ote (ct ääntyy), adj. tartfa, ; 
yystä, täsmällinen; aiman oikea; les | 
sciences e-es, matematillifet tieteet. 

Exactement, adv. tarkasti, täsmäl- 
Ienfä j. m. e. 

Exactour, m. tarfia 1. kiskowa ylbs⸗ 
Zanto-mies. 

Exaction, f. fisfominen weronkan⸗ 
nosfa. 

Exactitude, f. tartluus, tyystyys, 
täsmällifyys. 

Exaëdre, adj. ja s. 1. Hexatdre. 
Exagérateur, m. liiottelija, liikojen 

lastija. 
Exagératif, ive, adj. liiallinen, liio⸗ 

tettu. 
te Exagérer, v. a. Itiotella, liikoja lag- 

a. 
ne, adj. ja s. !. Hexagone. 

tation, /. forotus, ylennys, fo- 

efim. ex-ministre, : Exaucer, v. a. luulla rufous, myön- 
tyä rufoutieen. 

Excavation, f. fowertaminen, kaiwer⸗ 
taminen, onteloffi taimaminen ; kuoppa. 

Excaver, v. a. f. Creuser. 
Exoödant, nte, adj. [tilana olema, 

Tiifas, ylimääräinen. — m. jäännös, liika. 
Exoöder, v. a. (gc. läydä määrän. 

fä yli, mennä oikean määrän yli; men- 
nä 1. nousta yli: une dette qui excède 
mille francs, wella jola menee yli —; 
uuvuttaa, ylen rafittaa, harmittaa. — 
S'e., v. 7. (de gc.) uumuttaa itjenjä; 
yli woimanſa ponnistella. 

Excellemment, adr. oiwalliſesti. 
Excellence, /. oimallifuus; ylhäi⸗ 

ſyys; par e., erittäin, nimen-omaan. 
Excellent, nte, adj. oimallinen. 
Excellentissime, adj. ylen oimalli- 

nen. 

Exceller, v. n. (sur gn) olla ete- 
mämpi; (en, dans gc.) olla etemä, 
mainio jnkin puolesta. 

Excentricité, /. fyttiön ja teskipis- 
boaminen; paawikſi forottaminen; (huw.) | teen wäli eklipfisjä; (kuw.) intomielis 
innostus; (kem.) puhdistus. 

Exal e, adj. kliihtynyt, innostu- 
nut. 

Exalter, v. a. forottaa, fobottaa; 
ylistää, Liittää; kiihottaa, innottaa; 
(fem.) puhdistaa. 

Examen (en = een), m. tutlinto, tar. 
kastus, luetteleminen, ekjameni. 

| teur, m. tutkija, tarkaste- 
fifa, luettelija, ekfjamenoitfija. 

iner, v. a. tutfia, tarkastaa, 
Iuetella, effaminerata. — S'e., v. r. 
itfeänfä tutkia 1. tarkastaa. 

Exanthöme, m. robtuma, fyyhelmä. 
Exantlation, /. ilman 1. weden 11108 

pumppaaminen. 
= Exarohat (ch=f%), m. erarfifunta, 
ttalialainen maakunta, jota ballitfi gree- 
alainen maaherra. 

E P090, f. nyrjähtyminen. 
Exaspérati jon, wihan wimma, 

fatleruus. 

Exargue, n. erarti, maaherra (k. jaton. 

1998, Gaamelfimaifnus. 
Excentrique adj. janotaan cirfelis- 

tä, jotka leikkaamwat toifianja ja joilla 
fiis ei ole fama fesfipiste; (kuw.) in. 
tomielinen, haawekfiwa. 

Excepté, prep. paitfi. 
Excepter, v. a. erottaa, ottaa eril- 

lenfä. 
Exception, f. poiffeus; wastaan⸗ 

mäitös, mwälimuistutus (oikeustosfa); 
a Po. de, paitfi. 

Exceptionnel, elle, adj. poiffeatva, 
poiltensta fifältämä, poikkenkjena olema. 

Excès, m. litallijuus, ylenpaltijuus, 
ylenmääräijyys; kohtuuttomuus, irs- 
taijuus, wallattomuns; rajaus: louk⸗ 
fans; (laskuop.) jäännös, liika; à l’e., 
jusqu’ à Ve., nfenpaltifesti. 

cessif, ive, adj. ylenpaltinen, ra- 

Excossivement, adv. ylenpaltijesti, 
rajattomasti. 

Exciper, v. m. antaa wastamäitös, 
| wälimuistutus oikeustoon. 

D 
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_Excise, f. myymismwero, fifätulli, ak⸗ 
iſi 

citant, nte, adj. fitbottarva, är» 
ryttämä. — s. kiihottawa aine. 

Excision, f. (haaw.) potaleilkaami- 
nen. 

Excitation, f. ([äätf.) fibotus. 
Exoitatoire, adj. tehottama, Lästy-; 

lettre e. 
Exciter, v. a. liihottaa, yllyttää, 

nostaa. 
Exclamatif, ive, adj. huudatus⸗, 

huutos; point e., huutomerlki (!). 
Exolamation, /. huuto, hundahdus. 
Exclure, v. a. (de) ſulkea ulos. — | W 

S'0., v.r. fullea itfenjä 1. toinen toi. 
fenfa pois. 

Exclusif, ive, adj. vifin-omainen. 
Exclasion, f. poisfulkeminen; à Pe. 

de, poisjulkemalkla, poisfullien. 

Exclusivemont, adv. poisfullien, lue 
tematta; vifin-omatfesti. 

Excommunication, f. pannaan ju- 
listaminen ; firfon panna 1. fivous. 

Excommunié, 6e, s. pannasfa ole- 
wa; visage d'un e., birtebifen näkö. 

Exoommunjer, v. a. julistaa pan- 
naan, kirkon kiroukſeen. 

Excoriation, f. nahan poisleitlaa⸗ 
minen; fierottunnt 1. hiertynyt paikka; 
nirhama. 

Excorier, v. a. leikata yks nabla ; 
hieroa J. hiestaa pois nalka. 

Exoortication, f. fnoren folominen 
]. tislominen puusta. 

Excrömont, m. faiffi, mitä eläin 
ruumiista tarpeenteon lautta purkau⸗ 
tuun; perleet, fonta. 

Exerömenteux, euse, Excrémen- 
tiel, Exerömentitiel, elle, adj. fonta-, 
anta-. 
Excréteur, adj. m. tarpeenteon-, buo- 

tus⸗. 
Excrétion, /. watſan purkaus J. per⸗ 

laus, ſonnan lähtö. 
Excrétoire adj. {. Excréteur. 
Excroissance, f. liila, faswannai- 

nen. 
Excursion, /. partioretli, vetkelmä; 

matlanne, pieni matka, lyhyt käynti ; 
poikkeeminen, fimukatfahdus (puheesfa). 

Excusable, adj. anteelfi annettava. 
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Exousation, f. laillijen esteen 1. we⸗ 
tufleen efittäminen. 

Excuse, f. anteelfi pyyntö, mälte. 
Exonser, v. a. anteeffi antaa, fuoba; 

(gn de gc.) olla jluta mwaimaamatta 
in, fäästää joku jotkin. — S’e., 2. r. 
(de) vyytää anteelfi, estellä; (sur ge.) 
wetää jkin puolustukjekkenja, (yykjä; (sur 
gn) janoa jkun fyytkfi. 

Exeat (t Cet m. lupa papille 
lähtemään palwelukſeen toifeen bitppa- 
luntaan ; lupa pihalle menemään (fou- 
lupailee). 
J égrable, adj. inhottawa, ilettä- 

Exécrablement, adv. inhottamwasti. 
Exécration, /. inhotus; inhottama, 

ilettämä ihminen 1. afia; fadatus, ft: 
rous; être en e. de, olla julle inbos 
tukſekſi. 

Exécratoire, adj. pyhitykjen woi- 
maa poiétama; fadattelema. 

Exöorer, v. a. fabatella, livota. 
Exécutable, adj. jota on mahdollis 

nen toimeen [aaba, toimitettama. 
Exécuter, v. a. toimittaa, panna 

toimeen, täyttää; fnorittaa; (oittaa jo- 
fu mufilikappale kuultawakfi, toimittaa; 
ritetää (melasta) ; fuorittaa hengenrane 
aistus. — S'e., v. r. myydä omaiſun⸗ 
tenfa welkojen maljamifekji; panna omat 
edut alttiikfi. 

Exöonteur, trice, s. toimeen panija 
1. faattaja; e. de la haute justice, 
des hautes oeuvres, mestaaja. 

Exécutif, ive, adj. toimittaa, toi- 
meen panema. 

Exöontion, /. toimittaminen, toi- 
meenpano, fuoritus, täyteen faattami- 
nen; foitannon toimittaminen; taibe- 
nielan tapa 1. tyly afianfa fnorittami- 
fesfa; omaijuuden riisto (Wwelasto); 
hengenrankaistuljen fuoritus; e. ] 
taire, ampumalla tuolettaminen; wär 
findinen fotamweron otto, palkomero; 
homme d'e., toimelas mies. 

Exécutoire, adj. laillijen mwoiman 
faanut; toimeen pautawa. — s. ulos- 
mittaus-tuomio. | | 

Exégèse, /. felitye, felmittäminen, 
eregefi. 
rögöto, m. felittäjä, exegeti, 
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, Exégétique, adj. felittämä, exegetif 
inen. 
Exemplaire, adj. efitumallinen, efi 

Pumana noudatettama. — m. Laama, 
malli; Tirjankappale, ekjemplari. 

lairement, adv. efilumallis Exemp 
festi. 

Exemple, m. efimerffi, efifuwa; par 
e., efimerkikfi; à Ve de, fen efimertin, 
efiluman mukaan, fen mukaan; prend- 
re e. sur gn, ottaa jofu eſiknwalſen⸗ 
fa; cela est d'e., fe on mestarillista, 
efifutvalfi otettamaa; faire un e., afets 
taa efimerkki, rankaista muille waro⸗ 
tuljelfi. 

Exemple, f. firjotuskaawa. 
Exempt, mpte (= elſang), adj. wa⸗ 

pautettu, mapaa, päästetty. — m. 
(manb.) fapraali, gefreiteri; pappis- 
mies, jofa ei ole jen piispan alainen, 
jonka bitppatunnasfa Hän ajuu; e. de 
police, polifi-paliwelija. 
Exemp 

pauttaa, mapaalfi päästää. 
Exemption, f. wapauttaminen, was 

pautus. 
Exéquatur (qua = fua), m. fästy 

Taillijeen toimeenpanoon ; waltuug wal. 
tiollijelle lähettiläälle ryhtymään mir- 
tanfa toimituffiin. 

Exercer, v. a. Barjottaa, totuttaa, 
taimuttaa; jalotella; toimittaa 1. bar: 
jottaa ammattia; foetella; e. des ac- 
tes de clémence, tehdä lanpeuben 
töitä; Dieu se plait à e. les bons, 
Jumala koettelee hywät. — S'e., v. r. 
(à) harjotella 1. totuttaa itfeänjä. 

Exercice, m. harjotus, totuttaminen; 
fotaharjotus; totmittaminen, harjotta- 
minen, teleminen; jalotteleminen, ruu⸗ 
miinliikunto; (kuw.) maia, puuha; 
waltiollinen tiltmuoji; faire, prendre 
de l’e., jalotella, harjottaa ruumiinliis 
tuntoja; faire Ve., harjottaa fotatemps 
puja, ekfierata; — e-8, pl. opinharjo- 
tulfet; oppineiden feurojen toimitukjet ; 
Barjotuéfappaleet laulajille; e-s spi- 
rituels, Gartanden BGarjotukjet. 

Exercitation, f. opinbarjotus. 
Exérèse, f. (fdüt.) ruumiista poiss 

leiftaaminen. 
Exerguo, m. wuofiluwun j. m. tila 

rabafappaleen rennasſa. 
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ter (emp = ang), v. a. was 
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Exfoliatif, ive, adj. (läät.) Bile 
weille, ficuille kehittämä (luita ibmi- 
fen ruumiisfa): remède e. 

Exfoliation, 7. hilweille, firuille 
tehkiäminen (L €. ſ.). 

s'Exfolier, v. r. kehitä hilmeille, fi 
ruille [luista, hampaista). 
! Exhalaison, /. [öyhty, lemu; bieste, 
öyry. 
Exhalation, JA haihduttaminen kuus 

muubesfa, Hiestys. 
Exhaler, v. a. Gaihduttaa; (kuw.) 

päästää ilmi, antaa mwaltaa (mielen 
liitutulfile). — S'e, v. r. haihtua, 
löyhkätä 1. höyrytä pois; päästä ilmi, 
waltaan. 

Exhaussement, m. torottaminen, {o- 
rotu). 

Exhausser, ©. a. lorottaa. 
Exhérédation, f. perinnöttömälfi tes 

feminen. 
Exhéréder, v. a. tehdä perinnöt- 

tömätlji, orwita. 
Exhiber, v. a. panna näytteelle, näyt> 

teelfi, näyttää. 
Exhibition, f. näytteelfi paneminen, 

näyttely. 
xhortation, /. febotus, fiibbytys : 

Wwarotus. 
Exhorter, v. a. febottaa, Liildyttää; 

marottaa; e. à la mort, walmistaa 
fuolemaan. 

Exhumation, /. ruumiin faimamis 
nen maasta. 
Exhnmer, v. a. laitvaa ruumis maass 

ta. 
Exigeant, nte, adj. änlimä, waatiwa. 
Exigence, f. waatimus, tarme, pal: 

fo; selon l’e. des cas, afianhaarain 
waatimuffen ]. palon mukaan. 

Exiger, v. a. ängätä, änliä, waa⸗ 
tia, welkoa; lantaa 1lö8, puistaa, Lis 
ristää. 
, Exigible, adj. jota täy waatta 1. wel⸗ 
0€. 
Exigu, ue, adj. pieni, tväbüpätôi- 

nen, heikko. 
Exiguïté, /. pienyys, mwmähäpätöijyys, 

heikkons. 
Exil, m. maanpako, maanpakolai⸗ 

ſuns; maanpalolaijen olopaikka. 
Exilö, 6e, adj. maanpalolainen, 

maanpaloon lähetetty. 
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Exiler, v. a. 1ähettää 1. tuomita 
maanpakoon. — S'e., v. r. lähteä maan: 
palolaijuuteen, mwapaehtoifesti lähteä 
pois. 

Exilité, /. pienyys, mähäpätöijyys, 
halpuus. 

Exinanition, k. Évacuation (läät.). 
Existant, nte, adj. olema, olemasja 

olema. 
Existence, f. olo, olemasfa olo. 

ister, v. m. olla, olla olemasja, 
löytyä. 

0cet, m. lentokala, ftipikala. 
Exode, m. Mofekfen toinen kirja. 
Exoine, f. (wanb.) laillinen este. 
Exoiner, v. a. näyttää laillista es: 

tettä. 
_Exomologèse, f. (twanb.) julkinen 

ripitys. 
Exomphale, f. nawankohjut, srepeü- 

mä. 
Exophthalmie, f. filmän fijaltanfa 

mwääntyminen. 
Exorable, adj. jota on mahdollinen 

rukoukſilla taimuttaa, laupias. 
. Exorbitamment, adj. äärettömästi 
ji m e 

Exorbitant, nte, adj. ääretön, mab- 
boton, ylenpaltinen. 

Exorciser, v. a. manata pahat ben- 
et. . 

s Exoroisme, m. pahan hengen mas 
nans; manausianat. 
. Exorciste, m. pahan hengen manaa- 
ja. 

Exorde, m. johdanto. 
Exostose, f. faswannainen, rystö. 
Exotérique, adj. julkinen. 
Exotique, adj. uffomainen. 

ansibilitä, f. paiſuwaiſuns, we- 
myyvät fyys. 

Expansible, adj. paijuma, wenywä, 
lewenewũ. 

Expansif, ive, 
wä, amarottinva; 
nen. 

Expansion, f. pullistuminen, paijus 
minen, weny minen. 

adj. paifuwa, weny⸗ 
(tum.) awofydämi- 

Expatriation, /. ijänmaasta karkot⸗ 
taminen; maanpalolaijuus. 

Expa 

lähteä ijänmaastanja. 

er, v. a. lähettää ijänmaas- 
ta ]. maanpatolaifunteen. — S'o. v. r. 
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Expectance, k. Expectative. 
Expeotant, nte, adj. jolla on oi- 

eus mirkaan, toifen fittä luowuttua. 
Expectatif, ive, adj. jola tuottaa 

oileutta masta amonatfekfi tulemaan 
wirfaan. 

Expectative, /. oikeus wasta awo- 
naifelji tulemaan wirkaan. 

Expectorant, nte, adj. rintaa puh⸗ 
distawa, räkää ajama. — m. räkää aja- 
wa lääke. 

ectoration, f. rä'än yskiminen, 
räliminen. 
p eapootorer, v. a. räkää yskiä, rä- 
iä. 
Expödient, m. neuwo, feino; par la 

voie de l’e., fowinnon fautta; un hom- 
me d’e., neurvolas, fuffela mies: — 
adj. mutaa, fopima, tarpeellinen; il 
est e. de faire cela, mulama on teb- 
dä tätä. 

Expödier, v. a. fuorittaa, tehdä fuo- 
taa: faattaa päätökjeen; tehdä loppu 
jotkin, fuittaa; toimittaa, antaa 1108, 
lähettää, panna lähtemään; (gn) pan- 
na yengiltä; e. un criminel, mestata. 

Expôditeur, m. fpeditöri, tamara- 
Iähetysten fuorittaja. 

éditif, ive, adj fuffela, wikkelä, 
joututfa. 

Expédition, /. fuoritus, päätös, toi- 
mitus, toimisto, wireys, mikkelyys; lä» 
hettäminen; fotaretfi (maitje 1. merit- 
fe); ulosmenemä afiakirja, tuomio, oi- 
feaffi todistettu Popia; — e-s, pl. Tü- 
hetyskirjeet, afiakirjat j. m. €. 

6ditionnaire, adj. ja m. toimit= 
tava ; fpebitöri; ulosmenemien aftakir- 
jain toimittaja, toimitusfibtieri. 

Expérience, f. folemus; foe, foete. 
Expérimental, ale, adj. fofeellinen, 

kokeiſin perustuwa. 
Expérimenté, öe, adj. fofenut, koe⸗ 

teltu, wakaa. 
6rimenter, v. a. foettaa, koetella, 

tutkia. — v. n. kokea, tuta. | 
Expert, rte, adj. fofenut, Harjaan- 

tunut, taitama. 
ert, m. armiomies, ſyynimies; 

ortisme. m. ar- 

mus. 



| 

Expi 309 Expr 

iation, /. fowitus: fowitus-ubri;| Explorateur, trice, s. tutfistelerwa, 
fowitusjuhla (Suutalaifilla). tutkia, tarkastama. — 

Expiatoire, adj. fowittawa, fomi-| Explorer, v. a. tutfia, tiedustella, 
tu». tarkastaa. 

Expier, v. a. fomwittaa, forrwata. Explosion, f. paulahdug, pamaus; 
Expiration, f. bengentweto; (luw.) | puhkeaminen. 

ajan tuluminen 1. loppu, ajan juoffu;| Exponentiel, elle, adj. quantité 
määräsaitla. e-e, (alg.) exponenti-fuure, potenfi. 

irer, v. n. heittää henlenfä, läh-⸗ Exportateur, m. tawarain ulfomaille 
teä elämästä, luola; kulua loppuun; | wiejä, mientifauppias. 
täyttää määrä-ailanja ; — v. a. ben- ortation, /. tawarain iwienti ul- 
gittää. lomaille, wientifauppa. 

Explétif, ive, adj. (fieliop.) täyts! Exporter, v. a. wiebä 1. myydä ul- 
teelfi käytetty. | tomaille. | 

Explicable, adj. mahdollinen felit- ; osant, nte, s. kantaja, püüllefan- 
tää, felmiämä. : taja, Paipaaja. 

Explicateur, m. felwittäjä, felittäjä. | Exposant, m. erponenti; lulu, jola 
Explicatif, ive, adj. felittämä. määrää lahden lumun teskinäifen fub- 
Explication, f. felitus, felittäminen; ban: trois est Pe. du rapport de 12 

avoir une e. avec gn, tulla felityffiin . a 4. 
jsttin jfun fansfa. Exposé, m. fertomus, efitys, ilmo⸗ 

Explicite, adj. felmä, marfinainen, | tus. 
tietty, nimen:omainen; foi e-e, füfi: | Exposer, v. a. afettaa nähtäwäkſi, 
toffeen perustettu usko; volonté e-e, | panna efiin; panna ulos, ullosilmaan, 
fuoraan ilmotettu tahto. ſijottaa; efittää, felittää, felmittää; pan⸗ 

Explicitement, adv. felwästi j. n. e. | na alttiilfi, altistaa; peijaten kaupitella; 
liguer, v. a. felittää, felmwittää; | panna lapfi ulos fuolemaan. — S'e., 

laufua, antaa tiettämüffi J. tietää; efit- | v. r. antautua jlin alttiikji. 
tää, opettaa; fuullijesti kääntää. —| Exposition, f. nähtäivälfi, katjelta: 
S'e., v. r. antaa felitys. wakſi afettaminen, näyteltämälji efiin 

Exploit, m. urostyö, urostelo, fans paneminen; näyteltämätkfi pantu efine; 
farityö; oikeuden palmwelijan, lautamies | näyttelypaikla; tkaakinpuusja feijomi- 
Ben toimitus; e. Vassignation, oifeuss | nen; ajema, fija; (kuw.) efitys, ferto- 
toon haasto; e. de saisie, takawarik⸗ mus; felitys, ſelwitys; lapjen ulospa- 
foon paneminen. | neminen 1. Geittäminen; määrän rahan 
_Exploitable, adj. telmollinen 1. fo: | taupitteleminen. 

pima weloista myytämälfi, otettamatfi; | rés, m. pali parastaan lähe» 
äytettämälfi, wiljeltäwäkſi kelmollinen; tetty ananfaattaja, luriri. 

le chemin de fer est e., tautatie on xprès, esse, adj. nimen-omainen, 
malmistunut läytettämälli; bois e., Ha- | wafituinen. — adv. tahallanja, pati 
kattawakſi telpaawa metfä. | parastanja. 

Exploitant, nte, adj. oifeuston pals | Expressöment, adv. nimenomaan, 
meltja, fe jota oifeuston käskyt panee: wafituifesti. 
toimeen. Expressif, ive, adj. pontewa, na: 

loitif, ive, adj. (wanb.) käytän: walka; elelemä, ilawa, felmästi kuwai⸗ 
töön telmollinen. | fewa. 

Exploitation, f. riistö, welasta pant-| Expression, /. nesteen pufertami. 
taaminen; käyttäminen, mwiljeleminen. |nen ulos; laufetapa, lauje, fanainfo- 

&xploiter, v. n. (wanb.) tehdä fan. | witus; lumaus Sapin 
Tarityö ; riistää, pantata, tafawarif.| Exprimable, adj. mahdollinen lau⸗ 
toon panna. — v. a. läyttää, wiljellä; | (ua 1. efittää. 
(tuw.) määryydellä edukjenja käyttää. Exprimer, v. a. puſertaa ulos; 

Explorateur, m. maloja, tiedustelija. | laufua; fuwata. 
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Ex professo, adv. erittäin, nimen⸗ 
omaan, wallan varten. 

Expropriation, /. maanluomuttamis 
nen. 

Exproprier, v. a. Inoivuttaa maata. 
Expulser, v. a. (lafit.) ajaa pois; 

(18ä1.) quete 
Expulsif, ive, adj. ({üüf.) perlaatva, 

huoltama. 
Expulsion, /. fartottaminen, pois- 

ajaminen; huoltaminen. 
ultrice, adj. f. 1. Expulsif. 

_Expurgatoire, adj. m. index e., 
kiellettyjen lirjain luettelo (paawin). 

310 Extr 

Extérieur, m. ullopuoli, nifonëty; 
ulfomaa. 

Extérieur, eure, adj. ullonainen; 
päällinen; à Ve., ja 

Extérienrement, adv. ullonaifesti, 
ulkonäöstä. 
Exterminateur | 

mä, lopettama; Hämittäjä, lopettaja; 
ange e., murha-enfeli. 

xtermination, f. büwitys, [opetta- 
minen. 

Exterminer, v. a. jäwittää, [opet. 
taa. 

Externat, m. konlu, jonka oppilaat 
Exquis, ise, adj. oiwa, oiwallinen, | ajumat ulkona laitokjesta. 

walittu. rne, adj. ulfonainen, ulfopnolt- 
Exsiccation, jf. (tem.) luimaaminen. ' nen. — m. foulnpoita, joka afuu ul⸗ 
Exsuccion, f. tyhjätfi imeminen. 

dation, f. bifoileminen. 
Exsuder, v. n. hiloilema. 
Extant, nte, adj. witelä olemasfa 1. 

ſaapuwilla olema. 
e, f. into, innostus, haltivis- ; 

fa oleminen. 
— Extaci6, Ge, adj. innostunut, bal- 

tioisja olewa. 

puuttuminen; 

fona foulusta. 
Extinction, f. fammuttaminen; fu- 

fupuuttoon fuoleminen, berfeneminen, 
fuw.) peruuttaminen, 

poistaminen, laffauttaminen. 
Extirpateur, m. büwittüjà, perins 

pohjin Hämittäjä; inuri-ües. 
xtirpation, /. hävitys. N 

Extirper, z. a. juurin, perinpohjin 
s'Extacior, v. r. innostua, joutua | häiwittää. 

haltioihin. Extispice, f. tietäjä, jofa ennusti 
Extatique, adj. innostuttamwa, hur. eläinten fifälmykjistä. 

maawa. | 
Extemporané, 6e, adj. jota et ole 

edeltäkäfin mietitty 1. walmistettu. 
xtemporaner, v. a. (wanb.) fuo- 

rastanja 1. edeltäkäſin miettimättä aus | 
fna (runoja, lauluja). 
. Extenseur, adj. m. ja m. fuvotus: 
jäntäre. 

Extensibilité, /. wenymäifyys. 
Extensible, adj. wenymä. 

fijälmytjistä. 
Exto 

nen, 

Extispicine, /. ennustus eläinten 

uer, v. a. kiristää, kiskoa, 
ryöstää, pakottaa jlulta jfin. 

Extorsion, f. tistominen, ryöstämi- 
afottaminen. 

E , m. wälikeräjät. 
Extractif, ive, adj. mwetämä, ulos- 

mwetämwä. 
Extraction, /. nloswetäminen; (last.) 

Extensif, ive, adj. wenyttämä, la⸗ neliös, kuutiojuurien ottaminen; ſyn⸗ 
wealle ulottua, lawea, lawealta käypä. | typerä; (lem.) yhden aineen erottami- 

Extension, 
(tappaleen awaruudesſa); wenyminen ; 
oikaifeminen (jäfenten) ; rämähtyminen; ! hänen kotimaife 
pingotus (rävähtyneen jäjenen); lawen- | 

f. nlottuminen, ulotue, | nen toifesta. 
rilollifen ulos-anto 
hallitukjelle. 

Extrados, m. bolwin ulkopuolinen 

Extradition, f. 

nus, laavemmalta käyttäminen; e. Vau- | faarewuus. 
torité, wallan laajennus; par e., la⸗ 
measja merlitykjesiä. 

Extraire, v. a. wetää 1. fisfoa ulos; 
wapauttaa manfeubesta; tehdä 1. kirjot⸗ 

Exténuation, f. uupumus, woipus- | taa otteita jotkin; (Pem.) erottaa ykfi 
mus; uihtuminen, rintuminen; mwäs| aine toifesta, liottaa; (last.) ottaa ne 
hentäminen, halwentaminen. | 

Exténuer, 7. a. uuwnttaa, woiwut⸗ 
taa; wmähentää, halmentaa, liemwittää. 

118, fuutiojuuret. 
Extrait, m. (fem.) erottaminen ; lio⸗ 

tys; (Täät.) mute, mebn. 

, adj. ja m. häwittä- 
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udieiaire, adj. tawallifista oi⸗ 
Tenden menoista poitkeaiva, ulkona ole 
wa. 

Extrajudiciairement, adv. oikeuden 
tamallifista menoista poikkeawalla ta- 
walla. | 

Extraordinaire, adj. tawaton, erin- 
omainen, barwinainen, kummallinen, 
outo. 

Extraordinaire, m. taimattomuus, 
Enmma, ihme; liika-, fatunnainen ra: 
hamaljn,⸗ meno; wararabasto ; ylimää- 
räinen posti; lijälehti (janomien); lis 
fäntö, liſäkirjotus. 

Extraordinairement, adv. taiat: 
tomasti j. n. €. 

Exrtrapassé, 6e, adj. (maal.) fiio- 
tettu, epäluonnollinen. 

Extrapasser, v. a. (maal.) ltiotella. 
Extravagamment, ad. tummallis 

festi, fuunnattomasti. 
Extrav ce, fummallifuus, 

funnnattomuus, Hulluus, hurjuus. 
Ertravagant, nte, adj. fummal- 

Tinen, juunnaton, hullu, hurja. 
Vaguer, v. n. pubua ]. toimia 
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Extröme, adj. äärimmäinen, perim- 
mäinen; puoleton, ylenpaltinen. — m. 
Er puolettomuus, ylenpalti⸗ 
uus. 
Extrömement, adv. ylenpaltifesti. 

, cExtrème-onction, J. wiimeinen moi- 
elu. 
in Extrémis, adv. wiimeifillään, knol⸗ 

{on hetkellä. 
Extrémité, f. pää, loppu, äärimmäi- 

nen oja; wiimeinen bhetlt; ylimmäinen 
hätä; ylelikyys, ylenpaltijuus; ylim⸗ 
mäinen mimma; — e-s, pl. raajat. 

Extrinsèque, adj. ulfonainen, ulto- 
puolinen; la valeur e. d’une monnaie, 
rahan nimellinen arivo. 

Extrinsèquement, adv. ullonaifesti. 
Extumescence, f. ajettuma, ajetue. 
Exubérance, f. ylenpaltifuus, liial⸗ 

fifuus. 
Exubérant, nte, adj. ylenpaltinen, 

liiallinen. 
Exulcöratif, ive, adj. haamaa tele- 

mä 1. maifuttarva. 
Exvulcération, f. haawa, pahta. 
Exulcérer, v. a. faattaa baatwalle, 

fummallifesti, fuunnattomasti, hullusti; ! wailuttaa haawottumista. 
hullutella; baawetfia. 

Extravasation, Extravasion, f. we- 
ven tohi muiden nesteiden tihkuelemi- 
nen foluffistanfa. 

s'Extravaser, v. r. tihtua ſolukſis⸗ 
tanja ſwerestä j. m.]. 

xultation, f. ilo, ihastus. 
Exulter, v. n. ilota. 
Exutoire, m. wetämällä aineella teh- 

ty baarva. 
Ex-voto, m. pyhän lupautien joh- 

bosta annettu lahja. 

F. 

Fabago, m. Fabagelle, j. (tasw.) 
eräs fapripenjaan laji (zygophyllum 
forage). 

Fable, f. fatu, jaalluna, taru; ta- 
rusto, jumalaistaru; draman 1. ro- 
maanin perustukjena olewat tapauljet; | 
être la f. de toute la ville, olla jota 
miehen fuuéfa. 

Fabliau, m. vunonmiuotoon tehty 

Fabricant, m. tehdastelija, tehtaan 
tjäntä. 

Fabricateur, m. tekijä, walmistaja. 
Fabrication, f. walmistustaito; wal⸗ 

mistaminen, teettäminen; teos. 
Fabricien, Fabricier, m. firton- 

ifäntä, ticfonwanbin, luudennusmies. 
Fabrique, /. rafentaminen (erittäin 

kirkon); Ticlonratennus-fasfa, kirkko 
kertomus (ransfalaifen runonden enfi-, faëfa; firffoneuwosto; walmistaminen, 
atfoina). | te'ettäminen; la f. de monnaies, mont. 
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täys; walmisetuspaikkla; tehdas, raken- | Faoile, adj. helppo; luontema, ſu⸗ 
nus; rakennukſet puiston faunistutfeffi | juma; ſäweä; fopuifa, weltto, pehmeä, 
(futen fillat, tornit j. m.); rakennus- | asjo. NUNN 
tapa; (maal.) rakennukſet ]. rauniot | Facilement, adv. helposti, waiwatta. 
taulusja. Facilité, f. helppous; helppo keino; 

Fabriquer, v. a. walmistaa, teet | luonteavuus; hywä taipumus, luon. 
tää; (kuw.) fepittää, ajatella kokoon; ' nonlahjat; ſäweys, fopuijuus, fobte 
walehdella. liaiſuus; welttous, kemytmielijyys; — 

Fabuleusement, adv. fabunfaltai- |f-s, pl. helpot makjun-ehdot. 
ſesti. Faciliter, v. a. helpottaa, edistää. 
F abuleux, 6180, adj. fabunfaltainen, Façon, f. muoto, tuofi, luonto, bab- 

ajateltu. = . . | mo, afu; työ; työpalkka, lunnaat; wil- 
Fabuliste, m. (adun-, tarunlirjottaja. | jelystyö pellosja (rikonta, kertuu j. m.); 
Façade, f. ifon rafennukjen etupuoli. | tetemä, toimittama, tekfimä, kekfintö; 
Face, f. laëwot (maal.) kaswojen | tapa, laatu, laji; ulkonäkö, muoto, 

pituus; pinta; ijomman rakennukfen | ryhti, käytös, Purjaileminen, teeskenteles 
etupuoli; etupuoli, rintama; (fotam.) | minen; il fait des f-s pour, turjai- 

jotarinta, eturinta; tila, ajema, nälö; | [ee, ei ole tahtominaan; par f., näön 
fanta, näköala; ohimon hiukjet; he⸗ wuotfi: en quelque f., tawallanja; de 
wofenpään etupuoli; faire f. à. feifoa |f on d’autre, tamalla tahi toijella. — 
mwastapäätä, as CE vr fota- | De f. que, conj. niin että. 
rinta mastaan jlin; (kuw.) fuorittaa : 7 
rs täyttää aies aa £ (1manh,) faunopubeliai 

ajettua wastaau, pelkäämättä, Pohdata ; | ! 0. . 
faire f. sur, antaa jhtin päin. — En | Td fuofitas, kukitettu, 

£, adv. etupuolelta, wast ſilmia, [10 Fagonner, v a muobdastaa, kaa⸗ 

ken iät H flesja, Jänn nää | wailla, fnunnittaa :; fiietittää; miljellä 
en; mwastapäätö; loiarinnasja. — ;| (maata); farfia (puita): fiemistää, fi» 

à 1, adv. face 9n) mastattain, 108*) mmisrää, opettaa; (a) totuttaa. — 
toista kaswoihin. — A la 1, Flo. m. turjailla, olla kieltäminänjä. — 
(de) ilun nähden, läönä ollesſa; de Se f., v. r. luontua, muodostua, käydä 
prime f., enfi fatfannolta. | | fobteliaatfi fimistyi ! 

Face, 6e, adj. bien f.. faëwojen | J ; . 
puolesta hymwin muodostunut. Façonnerie, f. (wanh.) kankaiden 

Facétie (=), f. ilme, luje, pi. | luofitus-taito. 
lawehke, feiflipube, huklutus. Façonnier, iöre, adj. furfailetwa, 

Facétieux, euse (ti = fi), adj. pilt- | monimutfainen, teeskennelty. 
fapubeinen, ilweinen. i Fac-simile (c ääntyy), m. käſi⸗, ni⸗ 

Facette, f. färmä. , milirjotuljen tarkka mutlaus 1. jälittelö, 
Facetter, v. a. himoa färmille. kädenmukaus, facfimile. 
Fächer, v. a. fuututtaa, mieltä; Facteur, m. foittofoneiben walmis- 

riffoa, faattaa pahalle mielelle. — Se | taja: f. Porgues, urkujen rakentaja; 
£., v. r. (contre qn) fuuttua, nä:täs- | toimittelija, afioitfija; kirjeenkantaja ; 
tyä, pahastua "tulle (last.) tekijä. 

Fächerie, f. harmi, mastus, tyyty-'! Factice, adj. fepitetty, tehty; eaux 
mättömyys. minérales f-s, feinollifesti tehdyt mi⸗ 

Fächeux, euse, adj. bharmillinem, nevali-ivedet. 
itämä, vafittama; äreä. — m. itämä | Factienx, ense (ti = fi), adj. rau- 
henkilö. | | hattomuutta nostama, falamehkeilemä. 

Facial, ale, adj. fasmwojen>; kaswoi- — sm. rauhattomuuden nostaja, fala- 
bin tuuluma. mwehtkeilijä. 
Faciende, f. lawaluus, juoni, weh-j Faction (ti == fi), jf. wabbinpito; 

feileminen. | être, entrer en, sortir de f., olle 
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mennä, päästä mahdinpidosfa, -tohon, E pour gm, bemmotella 1. Hellitellä 
uta. sbosta: puolue, labtofunta. 

Factionnaire, adj. wahdisſa olema, 
mwartioitfema. — m. wahtimies. 

Factorage, m. toimittelijan pallla. 
Factorerie, Factorie, f. afioitjijas 

fonttori fiirtolunnisfa, faltoria. 
(um — 00m), m. faitfi 

taikisſa. 
Factum (um = oom), m. riita⸗aſian 

eſitys. 
Facture, /. faltura, kauppatawaran⸗ 

lista; faktura⸗kirja. 
Faoturor, v. a. lirjottaa faktura. 
Facultatif, ivo, adj. waltuuttawa; 

bref f. paawillinen waltuuskirje; omaan 
ebtoon heittäwä; ehdollinen. 

Faculté, /. woima, tyky, tunto, luon⸗ 
nonlahja; oikeus, malta; waltuuskirje: 
f. Pun légat: ylisopistollinen tiede 
lunta: la f., (erittäin läälestiedelunta); 
— f-s, pl. warat, warallijuus, tila. 

Fadaise, f. typerhys, mietous; tys 
perä pilapuhe. 

Fade, adj. typerä, manton; mieto, 
laimea, hailahtunut; j'ai le coeur f., 
minua ellustaa, fuwottaa. 

Fadoment, adv. typerästi, mautto- : 
matti. 

Fadeur, f. typeryys, mauttomuus; 
mietous; (luv.) mateleiva imarrus. 

Fagot, m. riſu⸗, warpuwihlo, riſu⸗ 
kerpo; wiblo, kimppu, tukku; — f-s, 
pl. lorut, ämmäin juorut; comme un 
f., fuwaton; en f.. pantu lappaleille, 
joita taas fopii yhdistää. 

Fagoter, v. a fitoa rifuja fimpuille, 
kerwottaa; (kuw.) huiskin haiskin heit⸗ 
tää; fummannälöifelji, naurulliſekſi 
maatettaa. — Se f., v. r. waatettaa 
itfenjä naurullifeffi. 

Fagoteur, m. rifulerpojen fitoja; 
(tuw.) butilus. 

Fagotin, m. puettu apinja ; ilweiltjä, 
tujetlija. 

Fagoue, /. rintafainiainen. 
enas, m. hilkilöyhly. 

Faible, adj. heikko, woimaton, vau- 
lea: ala-avmoinen, wajallinen, halpa; 
mähäinen, mitätön, huilentelema, welte 
to, pehmeä. — m. heikko, weltto (hen- 
1116); heikko puoli, welttous; avoir du 

Faiblement, adv. beifosti, weltosti. 
Faiblesse, /. Beillous, woimattos 

muus, hermottomuus; Bheikkopäifyys; 
berffü-uéfoifuus; tainnus; tomber en 
f., pyörtyä, mennä tainnulfiin. 

aiblir, v. n. heifontua, mafentua, 
lannistua. 

Faïence, /. jamiteos, fajanfi. 
; Faiencerle, f. jami-astiatehdas; ja- 
| janfitehdas. 

Faïencier, ère, s. fawi-astiain wal⸗ 
mistaja, telijä 1. kauppias. 

Failli, m. büwerilfi, omaifuudes» 
tanfa luopunut. 

Faillibilitö, /. bairabtawaifuus. 
Faillible, adj. hairahtama. 
Faillir, v. n. erhettyä, hairahtua, 

 horjahtua, rikkoa; loppua; puuttua, 
: raueta, uupua, ranfistua; fompastua 
[hemwofesta]; kuolla, [ammua [fukuhaa- 
rasta]; olla jhkin joutumaifillanja ; jai 

| failli (de, à) mourir, olin fuolemai- 
' filani; luopua omaifuubestanfa, bü- 
' witä; sans f., wälttämättömästi; le 
| coeur me faut, minua biufaifee. 
i Faillite, f omaijuudesta luopumis 
nen, konkurſi. 

' Faim, /. nälfü; avoir f., olla nü- 
| lisjänfü, olla nälkä; f. canine, weri⸗ 
' nen nälkä. 

Faim-valle, /. fyômätauti (hewo⸗ 
ſesſa). 

Faine, f. faffantanimen, pyölin terho. 
Fainéant, nte, adj. ja s. laista, toi- 

| meton; rois f-s, nimitettiin eräät rans⸗ 
falaifet Merowingi-fuluifet kuninlaat. 
— m. faisfuri, metelehtijä, tybjäntoi- 
mittaja. 
|  Fainéanter, v. n. laisfutella. 
| Fainéantise, f. laistuue, wetelehtä- 
minen. 
| Faire, v a. tehdä, luoda, [ynnyttää, 
! tuottaa: malmistaa, ralentaa; f. de 
drap, valmistaa werfaa, f. du beur- 
re, lirnuta woita; f. un triangle, pii- 
vustaa folmio; f. un nid, valentaa 
pefä: firjottaa, tehdä, toimittaa (kir 
Jallifia tuotteita); toimittaa, panna 
toimeen, fuorittaa; f. un marché, tels 
bä kauppa; f. des reproches. nubbella; 
f. une promesse, luwata; f. un ser- 

1 
) 
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ment, tehdä wala; f. feu, ampua, lais ; taa; f. de l’eau, des vivres, tuottaa 
taista; f. foi de, todistaa; mailuttaa, 
tehdä, muodostaa: les qualités qui 
font le grand homme; f. peur, pe- 
Jottaa; f. peine, waiwata; (infiniti 
wiin afetetun werbin kansſa) faattaa, 
panna; cela fait suer, tämä panee 
bifomaan; f. bâtir, ralennuttaa ; f. f. 
teettää; (fubftantimin fansfa merlitfee 
famaa Tuin merbi, josta fnbfrantiwi 
johtuu): f. don, fahjottaa ; f. l’amour, 
ralastaa; f. grâce, armahtaa, f. ses 
dévotions, f. ses Pâques, fäybü ri- 
pillä [katolilaifista] ; mwiettüä (juhlaa); 
Täydä; toimittaa loppuun: f. une lieu 
à pied; f. un chemin: f. deux pa- 
ges, lutea falfi fimua; ftimota, laittaa, 
panna funtoon: f. une chambre, fit. 
wota huone; f. la barbe, ajaa parta; 
f. ses ongles, leifata Pyntenfä; wil- 
jellä, hoitaa: £. un jardin, wiljellä puu- 
tarbaa; f. des terres, des vignes: toota, 
faattaa fofoon, faaba fijään, kokoon: 
f. des provisions; f. une bonne re- 

= cette; f. à peine ses frais; toimittaa, 
harjottaa (ammattia, wirlaa): f. pro- 
fession des armes, olla fotapalmes 
Tutfesfa; f. la commerce, barjottaa 
tauppaa; faire un métier, faire la 
médecine: olla olemananja, näytellä, 
teeskennellä: f. le dévot, le malade, 
le sourd, olla olemananja jumalinen, 
Pipeä, kuuro; f. les rois, näytellä fu- 
ninkaiden vrollit (näytelmisfä); (myös 
todellista olemista): f. le mutin, olla 
uppiniskainen; f. Penfant, läyttää it- 
ſenſü lapfeklijesti; nimittää, tehdä jok⸗ 
fikin : il est fait sénateur, hän on ni- 
mitetty jenatoritfi; il a fait son fils 
avocat, hän on tehuyt poikanja afian- 
ajajalfi; totuttaa, harjottaa: f. qn à 
qc., totuttaa jfuta jbfin; les voyages 
Pont fait à la fatigue; pyytää hintaa, 
arwata binnaffi: combien faites vous 
cette étoffe là, mitä pyydätte kan⸗ 
faasta; on fait cette maison cingu- 
ante mille écus, huone armwataan —; 
faire (de): f. ses délices d’une cho- 
se, etfiä humitukjenfa jokin; f. vanité, 
gloire de gc., terslata, pitää funnia- 
nana; n’avoir que f. de gn, de gc., olla 
tarmwitfematta, huolimatta, jnlin tar- 
peesja olematta; (laimw.) f. eau, wuo- 

laimaan mettä, muonaiwvaroja; f. voi- 
le, lähteä purjehtimaan. — Faire un 
crime de qc. à gn, panna jlulle ſyykſi; 
f. de l’eau, fasfea mwetenfjä; f. son 
temps, palella määrä-aikanja lop- 
puun. — v. n. tehdä, toailuttaa, toi. 
mittaa; foweltua yhteen; lopettaa; 
(men) fanoa; f. pour, contre, pu: 
ua 1. todistaa jkun ednkſi, jfuta was⸗ 

taan; avoir beau f., turhaan toettaa 
]: waiwata itjenfä; ne f. que, aiwan 
juuri päästä tekemästä; ne f. que 
sortir, aiman juuri olla lähtenyt. — 
v. imp. il fait beau temps, froid, 
des éclairs, du vent, on faunis ilma, 
kylmä, falamoitfee, tuulee. — Se f. 
v. r. tapahtua, fävbä toteem, päinfä; 
muodostua, fimistyä, tekeytyä, käydä 
paremmatlfi; teeskennellä, olla olema- 
nanfa; (a) tottua, barjaantua. — v. 
ymp. 1] se fait nuit, tard, yö tulee, 
län myöhäijelji. | 

aire, m. toimeenpano, tefo; (tais 
teija) fuoritustapa. 

Faisable, adj. aifaan faatama, mab- 
bollinen. 

Faisan, m. fajani-lintu; poule f-e, 
poule faisande, fafani-fana. 

Faisances, /. pl. wuolraajan aren⸗ 
tivaban ylitfe (uonnosja fuoritettawat 
mwerot. | 

Faisandeau, m. nuori jajani. 
Faisander, v. m. So f., v. r. tulla 

1. maistua pahentuneelta [metfäviistan 
lihasta]. 

Faisanderie, f. fafani-tarba. 
Faisandier, m. fajani-hoitaja. 
Faisceau, m. fimppu, tupo; {opus 

loitut kimäärit. | 
Faiseur, euse, a. walmistaja, tekijä ; 

f. de bas au métier, fufanfutoja ; c'est 
du bon f., on aika miehen, mestarin teos. 

Faisselle, f. juustofoppa. 
Faisser, v. a. futoa foppia. 
Faisserie, m. fubotut koppateokſet. 
Faissier, m. fopan lutoja. 
Fait, aito, adj. ja part. tebty, wal- 

mis, loppuun faatettu; ſowelias, kel⸗ 
wollinen, mukawa; kaswannt, muodog- 
tunnt; täyſikaswuinen; tuleentunut; 
wakaantunut; Cen est f., ſiitä on lop⸗ 
pu tullut, fe on loppuun faatettu; 
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c'en est f. de moi, minä olen Gus! minnn, finun pitää 1. täytyy; peu s'en 
kasſa, minusta tulee loppu. 

Fait, m. tefo, työ, toimitus; afia, 
tapaus, tofi-afia, tofisteko, tofi-tapaus ; 
ofa, perimtö-ofa, ofuu8; cela est de 
votre f., fe on teibän tointa 1. teloa; 
hauts f-s, urostyôt, fanfarityët ; user 
de voie de f., wälimaltaifesti anas- 
taa; en venir au f. ryhtyä tofitoi- 
meen; prendre gn sur le f., tawata 
jtn ttje teosja; prendre le f. de an, 
ruweta jlun puolustajatfi, afiamiehelfi! 
venez au f., ryhtykäät pää-afiaan ; être 
au f., tuntea ajtanhaarat tyystin; mett- 
re au f. de, antaa tietoa; dire à qn 
son f., puhua fuunja pubtaaffi jfule; 
chacun a eu son f., itfefullelin an- 
nettiin gänen ofanfa. — Dans le £., 
Par le f. adv. itfe afiasja, todellakin. 
— Def., adv. todella, marmaan. — En 
f. de, adv. mitä ftihen tulee. — Si 
f., adv. no niin, tottakai. — Tout à 
f., adv. mallan, tylkönään, aiman. 
: Faitage, m. fattorafennus; faton- 
arja. 
Faitardise, f. laisluns, mwetelehtä- 

minen. 
Faite, f. faton fellüpuu 1. Garja; 

huipyn tutlula, korkeus. 
Paltiöre, /. harjatiili katosſa; har⸗ 

jarintu teltasſa. | 
Faix, m. taaffa, paino, fuorma; 
rendre son f., [vafennntfista] laskea, 
asfentua. 
Fakir, ?. Faquir. 
Falaise, f. jyrilä merenranta. 

= Falaiser, v. n. tyrölyä; kuohua ta- 
ria ]. rantaa wastaan. 

Falarique, 7. tulinuoli, (ytytyenuoli. 
Falbala, m. falbolani, eräs hameen 

reunustus. 
— Falcaire, m. (wanh.) foulerofape- 

Iilla afestettu fotamies. 
Falcifère, adj. wiilatteella afestettu. 
Faleiforme, adj. (anat.) ficpinmuo- 

totnen. 
Fallace, f. (wanh.) petos, wilppi. 
F lieux, euse, adj. petollinen, 

pettämä. 
Falloir, v. np. täytyy, on telemi- 

nen; tulee, on tarpeen; puuttuu; il 
me faut, minun täytyy, minin on tar: | 
peen, minnn on; il faut que je, tu...,| 

faut, wähällä oli että...., wähältä pi- 
tää; il s’en faut de beaucoup, pal» 
jon fiitä puuttuu; tant s’en faut qu’au 
contraire, päinmastoin; comme il 
faut, futen olla täytyy, arwokas, kelpo. 

Falot, m. lyhty, vasmapannu (tulis 
foittoa marten). 

Falot, ote, adj. ja s. naurettaia, 
narrimainen; narri, hupfu. 

Falotement, adv. narrimaifesti. 
Falotier, m. lyhdynjytyttäjä. | 
Falourde, f. fimppu polttopuita. 
Falsifloateur, m. mwäärentäjä. 
Falsification, /. wäärennys, wül. 

rentäminen. 
Falsifler, v. a. väärentää. 

| Falun, m. mura maatuneista nüfin- 
kengistä. 

aluner, v. a. fannottaa pelto nä- 
finfengän muralla. 

Faluniöre, /. faiwos, josta faadaan 
nälinkengän muuraa. 

Fâme, /. nimi, maine; bonne f. 
hywä maine. 

Fâmé, 6e, adj. mainetnen ; bien, mal 
f., hywä⸗, huonomaineinen. 

amélique, adj. ja s. nällääntynyt, 
nälläinen. 

Fameux, euse, adj. fuuluifa, mai: 
nio, mainehilas. 

Familiariser, v. a. faattaa tuttamuu- 
teen, tutustaa; totuttaa. — Sef., v. r. 
joutua tuttarouuteen, tutustua, pereh= 
tyä. 

Familiarité, £ tuttamuus, tutustu 
minen, tuttamallinen kansſakäynti; — 
f-s, pl. tuttamallijet menot. 

amilier, ière, adj. tuttamallinen, 
tuttarva, fuoftollinen; perehtynyt; hy⸗ 
win tunnettu; tamallinen; teeskentele- 
mätön, ylfintertainen, jolapäimäinen ; 
esprit, démon f., palwelushenfi, tonttu, 
totohaltija. 

Familier, m. ylfäisten yötäwä 1. tut- 
ava inhwifitionin palvelija Cspans 
jasfa. 

Familièrement, adv. tuttawallifesti. 
Famille, /. pere, fulu, fufuperü, 

heimo; enfant de f., nuorufainen by 
wästä fuluperästä; avoir un air de 
f., olla näöltänjä fukuunja. 

Famine, /. nälänhätä. 
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Fanage, m. niitetyn ruohon täänte:| Fan orie, f. optillieten war⸗ 
leminen ja heinälfi fuimaaminen, työs jofumain 1. Haahmojen efittäminen. 
pallla Getnäin forjuusta; faswin leh-⸗ Fantasgue, adj. kummallinen, eris- 
distö. : fummaineu. 

Fanaison, /. beinü-aila, heinäntelo. | Fantasquement, adv. eristummai- 
Fanal, m. 1fo laiwalyhty; majalla; . festi. 

(tuw.) johtotähti. ! Fantassin, m. jallajotuvi, infante- 
Fanatigue, adj. ja s. wimmainen, | rista. 

hurja, ratwoinen, fanatinen; raiwio,| Fantastigue,, adj. Iummallinen, baa- 
innoffija, haamwelfija. welfittu. 

Fanatiser, v. a. faattaa raimoon. ' Fantoccini (= totidini), m. pl. 
Fanatisme, m. mimma, raiwo, into, | tansfinukle, marionetti. | 

fanatismo. Fantôme, m. aawe; babmo, warjo- 
Fandango, m. eräs espanjalainen | kuwa, mielifurwa, houreluma. 

tanéft. | Fanum (um = 0011), m. Romalais- 
Fane, f. puusta farisfeet lehdet; |ten jumaloitfi julistetuille fankareille 

puuhun mielä jääneet lehdet. ralennettu temppeli. | 
Faner, v. a. fuivata ruohoja heisi Faon (o ei äänny), m. ſalſanhirwen 

nilfi; lakastuttaa. — Se f., v. r. la⸗  wañitfa. 
astua, kuiwua. Faonner (o ei äänny), v. n. fans 

Faneur, euse, s. heinäntelijä. taa, fyunyttää [fafianbirmestü]. 
Fanfan, m. lapfulaifeni, lapfilultas: Faguin, m. fonna, 1{fiô, herja; puu- 

ſeni. kuwa, jota wastaan muinoifisja leiffi 
Fanfare, f. trumpeteilla ja metfä- ; taisteluisja keihääklä ratjastettiin. 

torwilla foitettama mufikiteos; tormens | Faquinerie, /. tonnantyö, ilktötyö. 
toitotus. i Faguir, m. mubamebilainen muntti, 

Fanfaron, adj. m. ja s. ia. fersfaawai- | berwisbi. | 
nen, kehuwainen; fersfaaja, pöyhkäri. | Faraillon, m. (merim.) wähäinen 

Fanfaronnade, f. fersfaaminen, pöyh= fantafürttä. 
fetleminen. | Farce, f. (ruofa) färefi; ilmeilys, 

Fanfaronnerie, /. fersfaaminen. | fuje. W 
Fanfreluche, f. tiiltoforeus, tyhjän: | Farceur, m. ilmeilijä; näyttelijä, 

Torsteus. ‘jofa ilweilykſiä efittää 1. liiottelee ko⸗ 
Fange, f. lifa; (kuw.) alhainen fää-! millifia rollia. 

typerä. | Farcin, m. fupulatauti (hewofisfa). 
Fangeux, euse, adj. likainen. '  Farcineux, euse, adj. lupulatautta 
Fanion, m. fotafuormaston lippu. ſairastawa. 
Fanon, m. (wanb.) lippu; hihan| Farcir, v. a. färsſerata, täyttää (kala, 

nauha (fatolilaifen papin); naudan lintu); (kuw.) fulloa täyteen. 
riippua (aulanabfa; huolajimet, muos | Farcis, m. Farcissure, f. fär&fi. 
—* (hewoſen); — f-s, pl. fie, Fard, m. ihowäri; (kuw.) walheko⸗ 
moat nauhat piispan hiipasja; lius⸗ ristus, tefofaunistus, teeskelmys, ulfo- 
at walasfalan leuwasſa; lastat luun= : fultaifuus. 
murron fitomista marten. Fardeau, m. taalla, fuorma. 
Fantaisie, f. mieliluwitus; mieli,| Farder, v. a. ihomärillä peittää, iho⸗ 

ajatus; mielentelo, halu, kiihko; mieli- ; märiä käyttää; (fum.) faunistella huo- 
johde, haawe, houre; objet de f., tum- no afia, kauniilla ullomuodolla peite 
mallinen taide-1. (uonnontuote; peindre | tää. — v. n. laskeutua alennulfietaj- 
de f., maalata mielifumitulfesta, male ' Fardier, m. timwilaaha, kiwiwank⸗ 
litta; f. pour le piano, haameellinen furit. 
mufititeoé pianolla foitettawa. , Fare, f. Phare. 
— Fantasmagore, m. optilliéten mar-| Farfadet, m. fotibaltija, tonttu; 
jofnwain efittäjä. (kuw.) narri. 
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Farfouillage, m. mbllääminen, tons! Fastidieusement, adv. ilämästi. 
Timinen. | Fastidieux, euse, adj. tlämä. 

Farfouiller, v. n. myllätä, hafea 1.! Fastueusement,adv.forsleasti j. n.e. 
kaiwaa läpi, peustata, kuhnia. Fastneux, ouse, adj. torskea, pra- 

Fargues, f. pl. fuojeluslaibat (lat: | mea; pöyhkeä, ylpeä. 
waan pantaivat taisteluun ryhtyesjä).| Fat (t ääntyy), adj. ja m. itferatas, 

Faribole, f. leiffipube, hullutus, {6r- | turhamainen; narri. 
pôtys. atal, ale, ai. fobtalon, ſallimuk⸗ 

arinacé, 66, adj. jaubonfaltainen, fen määräämä; tarttamaton, mälttä- 
jaubomainen. mätön; fatala, turmiollinen; terme f. 

Farine, f. jauho, jauhot. | määrä-aila. 
Fariner, r. a. jaubottaa. — v. n.. Fatalement, ads. latalaëti, turmiol: 

janhoutua. ' fifesti. 
Farinet, m. O ou jolla on filmä | Fatalisme, m. oppi mälttämättö- 

ainoastaan yhdesjä ſiwusſa. | | mästä fohtalosta, fobtalo-usto. 
jaa. euse, adj. jauhoinen; jau- a Patalist m. wälttämättömän tof: 

Farinier, m. janhotauppiae, ta. |. Fatalité, | f. mälttämätön fobtalo, 

— — jauholaari, jauho-aitta; ſallimus; turmiollinen tapaus. 

Farlonse, Farlouze, f. niittylei- Fatidiqus, adj. enuustama. — s. 
wonen. | ennustaja, tietäjä, taikuri. 

Faronche, adj. willi, keſytön, wauh⸗ Fatigant, nie, adj. uuwuttawa; ikä- 
lo; ihmis-arka, ihmifiä 1. fenroja kam⸗ wä, waimwaloinen. 
mowa; raafaluontoinen, vaju; kowa, Fatigue, f. unwuttawa työ, waiwa, 
lartea. rafitus, uupumus; habits de f., työs 

Farrago, m. fefuli; (kuw.) fefafottu. waatteet; homme de f., testämä 1. 
Fasce, f. (maal.) poikkipuu. rafittamaan työhön tottunut mies. 
Fasoé, 6e, adj. potffipuulla marus-| Fatiguer, v. a. uuwuttaa, raukais- 

tettu. ta; (lum.) rafittaa, waiwata. — v. m. 
Fascicule, m. fylyys (apteefin-yrt= | ja So f., v. r. puuhata, ponuistaa 

tiä); wihlo. woimianfa, maimata itfenfä, rähmiä. 
ascioulé, öe, adj. (lasw.) tertun-| Fatras, m. felafotlu, fekaforto. 

muotoinen. Fatuaire, m. baltioisja olema ties 
Fascié, 6e, adj. (eläint.) juomilas, | täjä. 

wiirninen. ° Fatuisme, m. Fatuitö, f. pöyhteä 
6, m. vifulimppujen wal- 

mistaminen; riſukimppu⸗warustus. 
Fascination, /. filmäinkääntäminen;' Fatum (um = oom), m. tobtalo, 

lumous, häikäijeminen. fallimus. 
Fasocine, f rifulimppu fotamarus-: Faubert, m. (merim.) waapeli, nuo- 

tulfia, wallikaimantojen täyttämistä j. | ranfää-luuta. 
m. f. marten. Fanberter, v. a. pestä nuoranfüä- 

Fasciner, v. a. lääntää filmät, lu-⸗ luudalla, waapeloita. 
mota, hurmata, häikäistä. Faubourg, m. etufaupunfi. 

Fasciole, f. matjamato. Fauchage, m. heinäntelo, niitto. 
Faséole, . turtinpapu, falkopapu. Fauchaison, f. beinti-aifa, heinän 
Fasier, v. n. liepehtiä [purjeista]. !teon-aika. 
aste, m. prameus, lorsteus; pöyhsj Fauchard, m. pitfäwartinen firppi. 

keys, turhuus. Fauche, f. Geinä-aila; heinänfato. 
Fastes, m. pl. muinoisten Roma- Fauchée, /. niitto, niitäntä; miehen 

laisten allatka 1. kalenderi; aikakirjat, | päimänniitos. 
historiallifet muistokirjat. Faucher, v. a. niittää; leikata (mile 

1. tyhmä omarakkaus; pöyhkeä Törpö- 
tys. 
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Taifuus, juoni; temppu ae Ta)I ; pitfe; tunkea läpitje. — v. n. Galjeta; 
fäiveleen muutos nuotisja ristin tahi 
b:n lifäämällä; hewofen onnahtaminen. ' 

Feintise, f. Feinte. 
Fölatier, m. fafinpubaltaja. 
Feld-maréchal, m. jotamareti. 
Föle, f. lafin puhalluspilli. 
Feler, v. a. lyödä färeifin (fafia, 

ſawi⸗astioita.) — v. n. mennä färeifin 
[fafista, fawi-astioista]. 

Félicitation, f. onnentoimwotus. 
Félicité, f. onnellifuus, autuus. 
Félioiter, v. a. onnea toiwottaa. 
Félon, onne, adj. famaltama, kapi⸗ 

nallinen, walapattoinen (läänitysher- 
vaanfa maastaan); (wanh.) petollinen 
ilkeä, julma. 

Felongöne. f. (tasw.) feltamo. 
Félonie, /. fawaltaminen läänitys- 

herraa tvastaan. 
Felonque, f. eräs mähäinen alus 

mälimerellä. 
Fölure, f. färe (lafisja, fami-asti- 

a8fa). 
Fomelle, f. naaras; nainen. — adj. 

naise; naaras. 
Féminin, ine, adj. nais; (kieliop.) 

naispuolinen, feminini. — m. femi- 
nini-fulu, 

Föminiser, v. a. muuttaa fana fe 
mininifuluun. 
Femme, J nainen, naissihminen, wai⸗ 

mo, puolijo; f. de chambre, famari- 
neitſy; f. de charge, emännbitfijà ; 
sage femme, fätilöin; bonne femme, 
ämmä, affa. 

Femmelette (= fam . ..), . tol= 
fafta, töllerö. 

Fémorale, adj. veififuun-, veifi-. 
Fémur, m. veifiluu. 
Fenaison, f. heinäntelo; heinä-aika. 
Föne, /. 1. Faine. 
Fendant, m. halkaiſewa miekan istu; 

pöyhkäri, kerskuri. 
.Fenderie, f. raudan tafominen kan⸗ 

gif; Tankirauta-tehdas. 
Fendeur, euse, s. balfaifija; fanti- 

rauban-feppü; f. de nasoaux, lörpöte 
telijä, tuulenpiekfijä. 

se Fondiller, y. r. Galjeta [punsta, 
puunfuoresta). 

Fendoir, m. balfaifin; maaja. 
Fendre, v. a. Galkaista; hakata lä⸗ 

(tum.) pafabtua. — 8e f., v. r. bal: 
jeta, rewetä. 

Fenêtrage, m. valennukfen alkunas- 
| to; affunain fijotus rakennukjesja. 

Fenötre, f. alkuna. 
Fenil (= nilj), m. Beinälato, hei⸗ 

näparivi. 
enonil, m. fenkoli, jakjankumina. 

Fenouillet, m. Fenouillette, f. erä6 
fenfolilta maistuma omenan laji. 

Fenonillette, E fenfoli-wiina. 
Fente, PE halkeama, repeämä; rafo; 

rotfo, onkalo; tulppa. 
Fenton, Fanton, m. rautakynſi, fin- 

kilä fimimmurisja; waarna, waarna- 
puu; rautapala, josta amainta taotaan. 

Fonugrec, m. (kasw.) greelan heinä 
(trigonella foenum Jraecum). 

éodal, ale, adj. läänitys-, feodali-. 
Föodalement, adv. läänitys-järjes- 

tykſen mukaan; läänitykjenä. 
Féodalité, f. läänitysluonto; lääni- 

tysmelmollifuus; läänityshallitus, feo- 
bali-ballitus. 

Fer, m. rauta; piikin⸗, nuolenkärti; 
rautatenfä, fuomero; rautakalut; afe, 
mieffa; — f-s, pl. fableet, raudat; eri 
raudanlajit; f. en barre, fanfiranta; 
f. en gueuse, f. de fonte, barfforau- 
ta; fonte de f., malinteolfet ; f. noir- 
ci, farfea taonta; f. en feuilles, f. 
battu, rautapelli; f. feuillard, wan- 
nerauta; f. de cheval, bewofenfentü ; 
f. à repasser, tryylirauta; f. à friser, 
hiuspihdit. 

Ferailler, *. Ferrailler. 
Fer-blano, n. tinattu rautapelli, ran» 

tahälli. 
erblantier (t 6), m. lällijeppä, 

pellifeppä. 
Fer-ohand, m. närä, furfunpoltto. 
Féret, m. eräö laji vautamalmia. 
Förial, ale, adj. arkipäiväinen. 
Férie, f. juhlapäimä, lepopäimä 
—e— a Romalaiſilla); arkipäimä 
latolilaifilla), markkinapäimä. 

— Föri6, adj. m. jour f., wapaapäimä, 
joutopäimä. 

Férin, ine, adj. (lääf) pahanlaa: 
tuinen, -[uontcinen. 

Férir, v. a. fimaltaa, iskeä; sans 
coup f., mielan lyönnittä, taistelematta. 



Ferl 

Ferler, v. a. (laimw.) kääriä feili. 
Fermago, m. wourawero, arenti- 

ave. | (maat) ſolli 
e m. (waal.) ſolti. 
ille 6e, adj. foljilla warus⸗ 

tettu. — m. rantaristillo, 
Fermant, nto, adj. à jour f., päi- 

wän foppuesfa; à portes f-es, ports 
tia fuifiesfa, flibeu aikaan fun portit 
fuljetaan. 

Ferme, f. woura, wuofra, arenti; 
aventitalo, mwuolrattu tila; fruunun 
tulo, jota joku fantaa määrättyä mes 
roa mastaan; wuolraajan ajunto; fa- 
tonfannatin; f. à moisson, jymisjä 
fuoritettatwa arenti; f. blanche, raÿa- 
arenti; f. modèle, malli-wifjelns. 

Ferme, adj. luja, wankka, wahwa, 
tulewa, kiinteä; (kum.) järtähtämätön, 
malawa, lujamielinen, taipumaton; 
woimaklas; uljas, rohkea; terre f., man⸗ 
nermaa. — adv. lujasti, wankasti, 
mahivasti j. n. e; tenir f., pyjyä jär: 
tähtämätönnä. — int. reippaasti! ul. 
jaasti ! 

Ferme-bourse, f. fuffaron lullu. 
. Fermement, ado. lujasti, mwantasti 
i. x. &. (f. Ferme.). 
_Ferment, m. hiiwa, füvte, lüptin- 

aine, nostin. 
Fermentatif, ive, adj. täymistä, 

noujemista wailuttama. 
Fermentation, /. fäyminen, noufe- 

minen. 
Fermenter, v. n. täydä, uonsta. 
Fermentesoible, adj. jota on mab- 

dollinen faada käymään |. noujemaan. 
Fermer, v. a. fulfea, falmata, pan- 

na fiinni, umpeen; aidata, ympäröitä; 
Kiinni kääriä (kirje); päättää (tili), 
lopettaa; f. à la clef, futita; f. le 
cortège, olla wiimeifenä faattofulusfa. 
— v. n. ja 80 f., v. r. fuileutua, käy- 
dä umpeen, kiinni; kaswaa umpeen 
[haawoista]. 

Fermeté, f. lujuus, tulemuus, waul- 
tuus; woima, tarmo; (kuw.) mielen- 
lujuus, järkähtämättömyys, malamuus. 

Fermeture, f. falpa, ſulku; aitaus. 
Fermier, 

raaja, arentimies; (waub.) ruumis 
tulojen wouraaja Ranskasja. 
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löre, s. muolraaja, wou- | tut 

Fert 

Fermoir, m. firjan hala, lirjan fan 
: ftpidin; puraifin; muoffausrauta. 

Fernambono, m. feruboffi. 
Féroce, adj. julma, hirweä; raimo 

ſa, werenhimoinen. 
Férocité, 7. julmuns, hirmeys j. 

n. €. 
Ferraille, /. wanha rautajätt. 
Ferrailler, v. m. miellaillesja iskeä 

mielanterät yhteen; hakea riidau ſyh⸗ 
tä; riidellä, tapella. | 

Ferrailleur, m. tappelija; vrautafäs 
lyn fauppias. 

Ferrandine, f. eräe laji puolifilkkie 
langasta. 

errandinier, m. ferranbine'tn ku⸗ 
toja. 

Ferrant, adj. m. maréchal f., be- 
woſen fen Hi, 

erré, 66, adj. ja part. randotettu, 
rantalengällä marustettu; (lum.) tai- 
tava, wafaantunut; f. d'argent, bo- 
eabelainen; chemin f., fowa, kiwillä 

jariwottu tie; pain f., litilasfninen 
eipä. 

errement, m. rautatalu, teräskalu. 
Ferrer, v. a. raudottaa; lengittää 

(Gewosta) ; heloilla warustaa (hopeifilla 
j. m. f.); f. à glace, terämähotkifilla 
kengillä kengittää. 

'erret, m. pujotinnenla; puhallus⸗ 
pilli (lafipubaltajan). 

Ferretier, m. wälimafara, moufari, 
palja. 

Ferreur, m. raubottaja; f. d’aiguil- 
lettes, punouéneulojen tekijä. 
, FA Yes f. Gemoiskenkä-pusfi (mat- 
villa). 
Ferrique, adj. ranbanfelainen. 
Ferron, m. fanfirauban kauppias. 
Ferronnerie, f. fanfiraudan-paja; 

rautatehdas; rautakauppa. 
Forronnier, iöre, s. rautafauppias. 
Ferruginoux, euse, adj. raubanie- 

lainen. 
Ferrure, f. rantalisfo, hela; hewo⸗ 

fenkengitys; fenfüranta. 
Ferse, of purjelankaan lewb: cette 

voile a di 
Ferté, f. 
6 
Fertile, adj. hedelmällinen, wilja⸗ 

wa; (kuw.) hedelmäinen, kekjeliäs. 

21 

f-s. 
(wanb.) linnotus, walli⸗ 



Fert 

Fertilement, «dr. hedelmällijesti j. 
n. €. 

Fertiliser, v. a. tehdä bebelmäülli. 
feffi, tuottamalfi. 

Fertilité, f. hedelmälliſyys. 
Féru, ue, part. (werbistä ferir); f. 

contre gn, jlulle fuuttunut; f. d'une 
femme, päättömästi rakastunut. 

Férule, f. pamppu, ruoska; füm- 
menpatutfa; eräs faswinlait (ferula). 
Fervemment, ado. hartaasti, innol- 

lijesti. 
Fervent, nte, adj. harras, innollis 

uen, tulinen, kiiwas. 
Ferveur, f. hartaus, into, liimaus. 
Ferze, 1. Ferse. 
Fesse, f. perämieri, peräpalara; — 

f-s. pl. takapuoli. 
Fesse-oahier, m. fopioitjija, Lirjuri. 
Fessée, f. felläjauna. 
Fesse-mathieu, m. forontisfuri. 
Fesso pinto, m. juomari, juoppo, f 

lt. juoppola 
Fesser, v. a. antaa felläjauna, (55 

lyttää; juoda Luin lahopuu. 
Fesseur, ouse, s. lasten furittaia, 

⸗löylyttäjä. 
Fessier, ière, adj. tafapuolen-, ta- 

fapuoleen luuluma. 
Fessier, m. takapuoli, pylly. 
Fossu, ne, adj. lemeäperjeinen. 
Festin, m. pidot, testit, kemut. 
Festiner, v. a. ja v. n. pitää fuu- 

ret femut. 
Festivitö, f. juhlallijuus, jublaili. 

nen pito. 
Feston, m. tulkalöynnös. 
Festonner, v. a. foristaa kuktkaköyn⸗ 

nökſillä; fitoa 1. maalata kullaköynnöt- 
ſiä; köynnökſille neuloa 1. leikata. 

Festoyer, {. Fötoyer. 
Festuque, t. Fétuque. 

Pöte, /. juhlapäimä, pyhäpäimä; ni- 
mipäimä, juhla, muistojuhla, riemu- 
juhla; pidot, lestit, kemut; fête-Dieu, 

'f. du Saint Sacrament, Kristukſen 
ruumiin juhla; faire f. à gn, festitä, 
fnurella funnioitutfella fobbella jtuta ; 
se faire une f. de gc., arvella fuurta 
iloa faamanja jstlin; faire f. de gc. 
a gn, antaa toimon aihetta jlulle; se 
faire de f., pyytämättä tunkea, ryhtyä 
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jbntin; garçons de la f., nuodemie⸗ 
t 
Föter, v. a. festité, kunnioittaa, 

funnioituffilla ottaa wastaan jluta. 
Fetfa, m. Muftin (turkkilaijen tuo- 

marin) päätös 1. fääntö. 
Fétiche, m. fetisbi, efine, jota willi- 

lanfat oman mielenjä mukaan walitie- 
wat jumalitienfa. 

Fétichisme, m. fetishin palwelus. 
Fétide, adj. baifewa, ilettämä, in. 

hottawa. 
Fétidité, /. haiſu, katku. 
Fötoyer, v. a. kestitä. 
Fétu, m. oljenforft; cela ne vaut 

pas un f., ei fe ole minkään arivoi- 
nen. 

Fötugue, f. nata, nataheinä. 
Fétus, k. Foetus. 
Feu, m. tuli, liekki, walkea, palo: 

armes à feu, ampunta-afeet; faire du 
feu, tehdä malkea; bouche à f. tykki, 
anuuna; mettre le f. à un canon, 
lanfaista tykki; le f. a pris la chemi- 
née, mofi on fyttynyt uuninpiipusfa ; 
condamné au f., tuomittu polttola: 
male; crier au f., huutaa twaffean irki 
püüsfeen; tulijoitto, walfean 'malo; 
mwartiorowio; lyhty; lmatuli; f. du 
ciel, falama; feu Saint-Elme, 1. Elme; 
f. follet, wirwatuli, noibantuli, aar⸗ 
niomallea; f. boréal, remontulet; tue 
lenfija, uuni, fiefi; chambre à f, 
lämmin fuone; le coin du f., nunin 
uurkka, fotiliefi; ni feu ni lieu, ei tur- 
maa, eikä tyysfijaa ; tulehma, takkawal⸗ 
lea, liefitult; perhelunta, ſawu; Limää- 
tituli, tylkituli ; faire f. sur an, am- 
pua jluhun; polttorauta; (kuw.) lois⸗ 
te, (Ade; kuumuus, tulifuus ; wäkemyys 
[tviinasta] ; tuimuus, pikaijuus, raiwo; 
into. 

Fou, ue, adj. waittaja. 
Feudataire, m. ja /. wafalli, läänt- 

tysmies. 
6 5 ndisto, m. läänitys-oileuden tut- 
ija. 
Feuillage, m. [ehdistö (puun); leh⸗ 

tiloristulkjet, lehditykjet. 
Feuillaison, /. (ehden puhjento. 
Fenillant, Feuillantine, /. feuillan- 

timunffi, snunna; fenillanti⸗klupin jäfen 
(ranslalaifen wallankumouljen aikana). 



Feui 

Feuillantine, 
1008. 

Fenillard, m. wannepuu. 
Feuille, f. lehti; kukanlehti; lehdi- | 

tys; paperi-arkki; präntti⸗arkli; luet 
telo, muistolista; fanomalebti, päimvä- 
lehti; fila, lewy; Iufitanmwarfi; 
en f-s, nitomaton firja; or en f., 1e- 
wylulta, lebtifulta. 

Fouillé, m. lehditykſet (maalatut). 
Feuillé, 60, adj. lehtemä, lehtinen, 

lebroütüs. | 
Feuillée, f. lebtimaja; lehditykfet; 

lehtiterpo- 
Fenille-morte, adj. tummanruslea. 

— m. tummanruskea wäri. 
Feuiller, v. n. tulla lehteen, lebbits 

tyä; maalata 1. lumata lehditykfiä. 
——— m. uurroshöylä, walsfi⸗ 

ylä. 
Feuillet, n. tirjanlehti, paperi-arkin 

(ehti; fatalerttu, märehtimien eläinten 
Tofmas maba. . | 

Feuilletage, m. piiralantailina; 1. 
Feuillantine. | 

Fouilleté, 6e, adj. liuskainen; Fils 
peinen, Hilsmainen. 

Feuilleter, v. a. päitäpitäin läpi⸗ 
katſoa kirja; äännellä kirjan lehtiä; 
faattan tailina hilpeijekfi. 

Feuilleton, m. lehtinen; fanomalebh- 
ben alimmainen ofasto, tamallijesti ft. 
fältämä taunolirjallijuutta. 

Feuillette, f. eräs wiinitynnyri. 
Fenillu, ue, adj. lehwäkäs, lehtewä. 
Feuillure, f. owen, affunan hulpio; 

owen, allunan reunus. 
Feurre, m. farjansoljet, pitkät oljet. 
Feutrage, m. toanuttaminen buo- 

walfi. 
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f. eräs hilpeinen lei | 

Fict 

Fèvre, m. fuolanleittäjä. 
Février, m. befmituu. 
Fil snt. hyi! — m. 1. Fic. 
Fiacre, m. wourawaunut, woura⸗ 

ajaja. | 
Fiamette, f. tulipunainen märi. — 

livre sd. tulipunainen. 
ançailles, f. ol. fiblajaifet. 

n Fiancé, 6e, s. Ébiattu: yllä, morre 
ian. 
Fiancer, v. a. fiblata j'ulle 1. jfuta. 
Fibre, f. ſyy, lusto (puusfa), liha⸗ 

(yy, Linne: juurishapfi; kuitu; pieni 
malmifuont. 

Fibreux, euse, adj. fyinen, fuitui- 
nen. 

Fibrille (— fibril), f. fuitunen, bap- 
inen 
Fibrine, f. fhtsaine, fuitu-aine. 
Fio, m. faswajainen; wuohukſen ajos 

(hewofesfa). 
Ficeler, v. a. purjelangalla fitoa 1. 

tietoa. 
Ficelle, /. purjelanka, Töytöslanfa. 
Ficellier, m. purjelanfa, purjelane 

gan kerä. 
Fichant, nte, adj. (linnot.) fuoraan 

ſattuwa. 
Fiche, f. farana, haka omisja, af 

kunoisſa j. n. €, pelimarkka; rauta⸗ 
piena, -waarna; kielennaula ſoittimes⸗ 
ſa; ſawilnſikka. 

Ficher, v. a. naulata, pakottaa 1. 
lyödä fijään; kalkita kiwen ra'ot muu- 
rtöja. — Fiché, 6e, adj. ja part. fin 
nitetty. — Se f., v. r. olla rabtuafaan 
huolimatta: je m'en fiche. 

Ficheron, m. jotta, fokkananla. 
Fichet, m. pelifieffo lautapelisfä. 
Fichu, m. tolmilulmainen naiswäen 

Feutre, m. Guopa; fatulanfulle J. huntu. 
topninti; karkea battu. 

Foutrer, v. a. 
Fichu, ue, adj. mitätön, miheltäis 

huopaa, wanuttaa | nen, kurja. 
hnomwaffi; fulloa (karmwoilla, willoilla). | Fiohument, adv. mitättömästi ; nau- 

Feutrier, m. Guoman wanuttaja, | vettamasti. 
huopija. 

Feutrière, f. huopakangas. 
Fève, jf. papu; filkkimadon toppa; 

ilenien turpominen hemwofisja; £. de 
marais, härläpapu; f. de haricot, tute | fittu; walhe⸗, teko»; poids 
finpapu. 

éverole, f. papunen. 
Fövier, m. papupuu (gleditsia). 

Fichure, f. ahrain; tuulastaminen, 
tuulastus. 

Ficteur, m. mahakmmien tekijä. 
Fictif, ive, adj. luuleteltu, haawek⸗ 

£, kaawa⸗ 
paino. 

Fiotivement, adv. luulo-tawalla, haa⸗ 
wekſien j. m. €. 



Fict 

Flotion, f. Gaame, mielenkuwitus ; 
walbe. 
Fideloommis, m. fulutilus, fibeifom- 

mtsia. 
, Fidéicommissaire, m. fibeifommis- 
ario. 
Fideicommissal, ale, adj. fideikom- 

misfaan fuulurwa. 
+ Fidöjusseur, m. tafausmies. 

Fidéjussion, /. tafaus. 
Fidèle, adj. uskollinen, luotettava, 

wilpitön; tarkka; (inmaluusop.) usko- 
wainen. — m. ja f. uskollinen ystä- 
mä, tuttawa; uskowainen. 

Fidälement, adv. ustollifesti j. m. e. 
. Fid6lit6, f. uskollijuus, luotetta- 

wuus, tarkkuus, wilpittömyys. 
Fiduciaire, m. fibeifommisjan pi- 

täjä, jonta tulee määrätyllä ajalla, tahi 
määrätysjä tapauljesja jättää perintö 
toijelle. — adj. héritier f. 

Fief, m. läänitysmaa, läänitys. 
Fieffant, m. (wanh.) läänityljen an- 

taja. 
Fieffataire, m. läänitykjen pitäjä, 

läänitysmies, waſalli. 
Fieflö, 6e, adj. (wanb.) ldänitykjellä 

fuofitettu; homme f., wafalli ; (nyt) pa- 
hoisja juonisfa erinomainen, aila-; 
trippon f., aila-viimiöd. 

effer, v. a. läänittää, läänitykjellä 
fuofittaa. 

Fiel, wm. fappi; (kuw.) fatferuus, 
wiha 

Fiente (en S ang), f. ſonta, kura, 
fitta (eläinten). 

Fienter, v. m. fontia, furata. 
Fienteux, euse, adj. fittainen, fitai- 

nen, furainen. ° 
Fier (= fisee), v. a. uskoa jlulle. — 

Se f., v. 7. (à. sur gn), luottaa, us 
taltaa jluhun, usfoutua jlulle. 

Fier, ère (—fiär ja 3:8fa feurr.), 
adj. ylpeä, yujeä, uljas, reipas. 
fièrement, adv. ylpeästi j. n. e. 
Fior-à-bras, m. pöyhkäri, fersfaaja. 
Fierté, f. ylpeys. 

Fièvre, f. fuumetauti, fuume; tom- 
ber de f. en chaud mal, joutua ojas- 
ta allikkoon; f. quarte, tierce, quoti- 
dienne, folmipäimäinen," toispätroüt 
nen, jolapäimäinen wilutauti; £. écar- 
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latine, tultroffo; f. putride, mätätanti ; 
. maligne, pahanlaatuinen fuumetanti. 
Fiévreux, ense, adj. funmetautia 

tuottawa; fuumetautinen. — s. m. fuu- 
metautinen. 

Fiévrotte, f. Gelppo fuumetauti. 
Fifre, m. eräs foittopillin laji; pil> 

linpubaltaja. 
igement, m. juoffeminen, hyytymi⸗ 

nen (maidon). 
Figer, v. a. juokiuttaa, hyydyttää. 

my? f., v. r. juosta, hyytyä, piimet- 
tyä. 

Fignoler, v. n. foettaa olla wertai- 
fianfa etemämpi; teilaroita. 

igue, /. wiiluna; moitié f. moi- 
tié raisin, ofalfi pahasti, palosta, to- 
benteolla, ofaffi hymin, mielellänfä, pi 
{alla ; faire la f. à gn, uhata nyrkillä. 

Figuerie, f. miilunapuisto. 
Figuier, m. wiikunapuu. 
Figurant, nte, s. figuranti, baletin 

tansfija. . 
Figuratif, ive, adj. tuwallinen; plan 

f., pohjapiirros, carte f-e, pintatartta, 
topografillinen fartta. 

Figurativement, adv. fuwallifesti. 
Figure, jf. muoto, warfi, hahmu; 

muotoijuus; kaswot; näky, ryhti; nä- 
lyifjyys, armwollijuus: il fait f. à la 
cour, — on armosja pibetty; kuuma, 
eſikuwa; wertaus; kuwio; figuri (tans» 
ſisſa). 

Figuré, 60, adj. kuwallinen, wer⸗ 
tautiellinen: sens f. d’un mot; l’égli- 
se f-e par l'épouse du Cantique des 
Cantigues, tirffo, fuwattu ...; plan f. 
d'une maison, huoneen pohjapiirros; 
pierre f-e, kiwi, johon ou falwin, 
eläimen kuwa painettuna. — m. lus 
mallinen mieli. 

Figurément, adv. fuiwallifesti, wer⸗ 
taukſella. 

Figurer, v. a. kuwata; tumastaa; 
lnmailla, wertautfella efittäü ; tehdä poh⸗ 
japiirroa. — v. m. foweltua vbteen; 
näyttäitä, näyttää jltfin. — Sol, v.r. 
kuwailla mielesjänjä, ajatella. | 

Figurine, /. wähäinen muinoinen 
jumalankuma fawesta, hopeasta j. v. 
e.; (maat.) lijäkuma, fyrjäkuma. 

Figurisme, v». felitystapa, jonfa mus 
laau jokainen wanhan Testamentin ta- 
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paus fuivailee unden Testamentin ta- 
pauffia. 

Figuriste, m. figurismin (LC € f.) 
puoltaja. 

Fil (1 ääntyy), m. uitu; lanta, rib- 
ma, paula; hämmähäklin, filkkimadon 
feitti; fuy, Hapfi; kinne, juoni (kiwes⸗ 
(4); terä; juokin (meden); (furo.) lan- 
Ta, juoni, yhtäjakjoijuus, inotfu; f. de 
la vierge, fylmylanfa, Hämmähälin 
feitti (maasfa olema); f. archal. ran- 
talanta; f£ de laiton. mesfintilauta; 
f. à voiles, purjelanta; faire du f. 
Tehrätä; f. de perles, helmimyö: f. 
gros, pililanka; f. bis. f. en trois, fal- 
fijäinen, folmiftinen lanka; de droit 
f. fanfafuoraan ; f. d’eau, wedenwirta; 
donner le f. à, bimota; ôter le f.ä, 
poistaa tierreterä; avoir le f., olla te- 
väsjä, himwottuna; suivre le f. du 
bois, halkaista puu fyitä myöden ; cou- 
per contre le f., feifata fiba poilkli- 
päijesti; passer au f. de l'épée, faat- 
taa fütlän alaijeffi; de f. en aiguille, 
mwähittäin, ybtémittaitesti. 

Filage, m. tehruu. 
i 6, m. L Filigrane. 

Filament, m. fuitu, ſyy, bapfi; tnne. 
, Filamenteux, euse, adj. tuituinen, 
yinen. 
Filandière, /. tehrääjä. 
Filandres, f. p?. tyhuylanta, maasfa 

olema 1. ilmasja liehuwa —— 
feitti; kinne, lihanſyy; makfamato (lin⸗ 
nuisſa). 

Filandreux, euse, adj. t. Filamen- 
teux. 

Filante, adj. étoile f., tähdenlento. 
Filardeau, m. paistettu haufi ; fuora 

puunimeja. 
Filasse, f. hampun 1. 

tu: fitkeä 1. fyinen liha. 
sior, ière, s. pellaman, hampun 

etuolloja; pellawan, hampun fauy- 
pias. 
. Filateur, m. lebruntebtaan omista- 
ja; tehennmeetari. 

Filature, f. fYehruntehdas, huone, 
misä filkkikotelot kehitään. 

File, M jaljo, rimi, ruoti; aller & 
la f., Cäydä rimittäin, toinen toifenfa 
Peräsjä; prendre la f., yhtyä riwiin; 

pellawan luis 

325 Fill 

lea riwit; par f. à gauche, riwittäin 
waſemmalle. 

Filé, m. kulta⸗ hopealanka. 
Filer, v. a. kehrätä; wetää (metal⸗ 

filantaa); (kuw.) mähittäin kehittää; 
juonia mirittää; f. de beaux jours, 
miettää hupaista elämää; f. un ton, 
menyttää fämeltä 1. nuottia. — v. m. 
wenyä langoilfi; fullea rimittäin, pe 
rälanaa; walua ]. tullea hitaasti; pur- 
jehtia hitaasti; Gyrrätä [fisfasta]; f. 
doux, warowasti ajaa afia. 

Filerie, f. hampun tn tae. 
Filet, m. hieno lanta, ſyy, bapfi; fie- 

lenjänne; fala-, jahtiwerkko; felkäran- 
gan molemmin puolin olema liha; 
aistetut munnaiſet; hulpio; ruuwin- 
oro; rahanfärmä; murto (luſikanwar⸗ 
resſa); hewofen riimu; un f. de, rab- 
tunen jlin; f. d’eau, wedenſuoni; être 
au f., olla uodinkoukusja, tulla wii⸗ 
wytettykfi, pidätetykji, petetykfi; tenir au 
f., odotuttaa, elättää toiweisſa. 

Fileter, v. a. painaa wiiwoja firiau 
fannen felkään. | 

Fileur, euse, s. tehrääjä. 
Filial, ale, adj. lapſen⸗, lapfellinen. 
Filiale, /. baaralaitos, fimwulaitos, 

haara-ofasto. MUUN 
Filialement, adv. lapjellijesti, lap- 

fen tawalla. | 
Filiation, /. fululaifuus fuoraan 

alenemasja ja nlenemäsfä polmesja ; ſu⸗ 
fuperä, (ukujohto; annelji, haara-oja; 
(luw.) yhtäjaljoijuus; mäli-yhteys. 

Filicule, f. (tasw.) fallis-imarre, 
fimenmaliainen (polypodium fragile). 

Filière, f. wetorauta (metallilangan 
metämifekfi); fuoraan alas menemä 
front (fivimuoresfa); uislabirfi (fa 
tosia). 

iliforme, adj. faugantaltainen, lan» 
genmuotoinen. : L tultalanaast 

iligrane, m. hopea 1. kultalangasta 
punotut fultafepän teokjet, filigranteol- 
et. | 
Filin, m. (laiw.) faiffi touwit, jot 

la eiwät ole faapelin muotoon puno⸗ 
tut. 

Filipendule, /. eräs laëwi (spirasa 

ill 

pe 
perä la). 

* e [tut tyttö; neitfy; piila; 
f. à f., riwittäin; serrer les f-s, (nl ; nunna ; dhonneur, homiryökinä. 
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Fillette, /. tyttönen, tyténtynté. 
Filleul, eule, s. vistipoila, -tytär, 

tummipoila, -tytär. 
Filoche, f. werfon muotoon fubo- 

tut teoffet; mylynfiwen touwvi. 
Filon, m. malmijuoni. 
Filoselle, /. wanufillki, unkkaſilkki. 
ion, m. lurjus, finnabainen, rit. 

wisð. 
Filouter, v. a. fuftelasti 1. juonikka 

warastaa 1. fiepata ; warastella; il lui 
a filouté sa montre; il m'a filout6 
de cent francs. 

Filouterie, ; 
tela et, ns) , 

8 (= fijs), m. poika. 
Filtration, /. lüpitfe tibuaminen, 

*pihluminen, filtraus. 
iltre, m. filtro; filtrauspaperi, fii- 

filtina, fihmmilä. 
Filtre, m. lemmenjuoma. 
Filtrer, v a. filtrata, fiimilöitä, fuur- 

nita. — v. m. ja Sef., v. r. tibua 1. pih- 
Tua läpitje. 

Filure, f. tehruun bienous 1. laatu. 
Fin, f. loppu, pää, päätös; (luw.) 

tarlotusperä, maali; à la f. des f-s, 
mihdoin miimein; f. courant, oleman 
fuun loppu; f. prochain, tuleman tuun 
loppn; j'ai mes f-s, minulla on omat 
tarkotusperäni; tendre à ses f-s, pyr⸗ 
tiä maaliinfa, perille; faire une chose 
à bonne f., — hymäsjä aikomurkfesja. — 
A ces f-s, conj. ſiis. — À la fin, adv. 
mihdoin, wiimein, 

Fin, m. tullan, hopean puhtaus; 
pääkohta, püü-afia, ydin. 

Fin, ine, adj. bieno, pieni, Jietvä, 
foma, Bento, mieno, ohut, luonkikas, 

wiekas warkaus; fut. 

hempeä; näppärä, taidokas; oiwallinen 
erinomainen; puhdas, alkuperäinen, fe- 
lottamaton, määrentämätön; terämä, 
tarkka; älykäs, ſukkela, wiekas, neuwo⸗ 
fus, feljeliäs; en f. fond de forêt, ta- 
fimmaifesfa metjäsjä; or f., puhdas 
tulta; pierre f-e, Falliskimi; perles 
f-es, fallitt helmet; herbes f-es, hy⸗ 
wänhajuifjet yrtit; f-es herbes, falla- 
tieuobot; faire le f., teeskennellä 1. 
olla olemananja tietävä 1. älykäs; un 
nA fin, tyhmyri, joka on olemananfa 
uffela. 
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Finage, n. (wanb.) piiri, piirihun- 
ta tirlastaminen, puhdistaminen. 

, ale, adj. lopullinen. 
i v J. lopputawu; finali (mufi- 

a). 
Finalement, adv. lopullifesti. 
Finance, j. puhtaat rabat: il est 

court de £, hänellä on rahat ptufasfa; 
(wanb.) rabafumma, jota nnulle 
fuoritettiin wirasta 1. werona; yhteis- 
marain, waltiomwarain hallitus; juuret 
afioitfijat: la haute f; — f-s, pl. wal⸗ 
tiowarat; waltiomwarasto; famerali-tie- 
be; chiffres de f., romalaifet numerot. 

Financer, v. a. (manh.) maljaa wal- 
tiofasfaan. — v. m. GHellittää kukkaron 
nauhoja. 

Financiel, elle, adj. rahatoimeen 
kuuluwa, rahastollinen. 

Finanoier, m. Gand.) kruununwe⸗ 
rojen wuokraaja; wirkamies waltio⸗ 
warastosſa; raha-afioitjija, bankiri; 
kamerali⸗tieteen tuntija. 

Financier, ière, adj. législation f-e, 
rabafeiffoja toskema lainlaatimus; écri- 
ture f-e, palju 1. pyöreä firjotué. 
jEinasser, v. n. mutlistella, foufu- 

tella. 
Finasserie, f. mntliételeminen, fou- 

futteleminen. NU 
Finasseur, euse, 4. twitfas inonit- 

telija. 
Finätre, /. huonoin laji filkkiä. 
Finaud, aude, adj. ja s. luihu, wie⸗ 

fasjuoninen, futfa. 
Finement, adv. fuffelasti, wiekkaasti, 

älykkäästi. 
inesse, /. hienous, ſiewyys, ſomuus, 

wienous; terämyys, tarkkuus; (kuw.) 
älykkyys, taidottaituue, näppäryys ; juo⸗ 
niffaijuus, wieltaus. N 

Finet, ette, adj. wiijastelema, wit- 
fo, fufamainen. | 

Fini, m. [opullinen walmistus (tat- 
beteolfen); katoamaijuus. 

ini, ie, part. ja adj. lopetettu, lop⸗ 
puun faatettu ; täydellinen ; katoawainen, 
Euofewainen ; määrän=alainen, rajotettu. 

Finiment, t. Fini. 
Finir, v. a. lopettaa; päättää, faat- 

taa lopullijeen täydellijyyteen. — v. «n. 
loppua, päättyä; päättää elämänjä 
juolju. 
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Finito, m. loppatili. 
Fiole. f. wmähäinen lafipuklonen. 
Fioritures, f. pl. fioriturit, mufilil- 

liſet koristukſei. 
i ont, m. taimaanlati. 

Firman, m. turffilaifen fultantn [äänes 
tö, afetus 1. ilmotus. 

Fiso (sc ääntyy), m. twaltiofasfa, 
mwaltiokonttori, merokasja. 

i ale, adj. mwiskaali-, wisfaa- 
fins ; fruunun oikeutta fosferma; avocat 

= f., yleinen fyyttäjä 1. päällekantaja. 

telmä; werotus⸗aſiain tiede; (nykyään) 
waltiofasfan etnjen liiallinen walwo⸗ 
minen. 

Fiscelle, f. toppanen, füfifoppa. 
issile, adj. (uskainen, hilsmainen. 

Fissipöde, adj. ja s. (ortkajallainen. 
Fissure, f. pylimä, färe, halkeama; 

pitlinpäinen (nun murto. 
istule, /. pulama, patfule. 

eux, euse, adj. pufamantal- 
tainen; (kasw.) putkimainen, ruoloi- 
nen. 

Fixation, /. määrääminen, fäätämi- 
n en. 

Fixe, adj. järlähtämätön, liikkuma⸗ 
ton; määrätty, jäätty; pyfymäinen, 
muuttumaton ; — f-s, pl. liintonaistähe 
det; tulenkestämwät kappaleet 1. aineet. 

Fixement, adv. tarkasti, järkähtä- 
mättömästi. 

Fixer, v. a. finnittäd, puuttaa; 
(tuw.) luoda ne f. ses yeux 
sur gn, luoda filmänjä jluhun; f. les 
regards de an metää jlun filmäyljet 
puoleenja; f. Pattention, kääntää huo- 
mionfa jbfin; f. sa demeure, ajus- 
tua; vakauttaa; määrätä, [äätää; tar- 
Zasti filmäillä. — Se f., v. r. puuttua, 
tarttua rv ivalaantua, A pa 

a; ajustua; (à ge.) ttää, pyſy 
(päätötjesjänjäj. ? 

Fixit6, 7. järtähtämättömyys, want: 
fuus; tulenkestämäifyys. 

lacoidité, /. hermottomuus, jäntit- 
tömyys. 

ache, f. pintalauta, mwajaajyrjä; 
epätajaijuus 1. Iuoppa tiesjä, kadusja. 

Flacon, m. pullo. 
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t, m. itfenjä ruoskija (eräs 
us konlahko testi-aifana). 
Flagellation, f. pieffiminen, ruoski- 

minen. 
Flageller, v. a. piestä, ruoskia. 
Flageoler, v. n. jaloistanja wawis- 

ta [hemofesta]. 
Flageolet, m. eräs mähäijen huilun 

laji, flageoletti. 
Flageoleur, m. flageoletin puhal 

taja. 
Flagorner, v. a. ja n. matelewais 

festi mielitellä, wiekistellä, linkastella. 
Flagornerie, 7. matelemainen mies 

litteleminen, finfasteleminen. 
Flagorneur, m. matelemainen wie⸗ 

listelijä, liukastelija. 
Flagrant, adj. ja m. en f. délit, 

mereljeltä, itje teosia. | 
Flaine, f. patjan päälys, polstarin 

päälys. 
Flair, m. wainu. 
Flairer, v. a. wainua, wainustaa ; 

(luw.) faada wibiü. 
ireur, m. f. de table, de cui- 

sine, fuoffamieras, norfkko. 
Flamant, m. flamingo (lintu, Phae- 

i b n ruber). | 
N Flambant, nte, adj. liemuawa, liel 
to. 
Flambart, m. fefüle; wirwatuli. 
Flambe, /. (ta8w.) feltainen kurjen⸗ 

miella (iris mseudacorus). | 
Flambé, 6e, adj. kärwentynyt; liek⸗ 

timä (wäristä], leimuwa; (kuw.) but: 
faan joutunut, menetetty: mon argent 
est flammé. 

Flambeau, m. tulifoitto, ſoitſu; pa- 
fawa wahas, talituohus; fuuri kyntti- 
läjalka. | 

Flamber, v. a. tärwentää, pitää [ie 
lisfä, metää liekin läpitje; kastella 1. 
jäähdyttää tykki. — v. n. leimuta, roi» 
huta, leisfua. 

Flamberge, f. tappara, fäilä, furas- 
miella. 

Flamboyant, nte. adj. mälkkyvä, 
mwälähtämvä, jäkenvitfemä. 
Flamboyer, v. n. wmälftyä, wälähtää, 

fätenöitä. 
Flambures, f. p?. epttajaijesta wär- 

jäämifestä fyntyneet täplät, mwäritäp- 
lät, painotäplät, 
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Fianine, s. muinoisten Romalaisten 
uhripappi. 
iamlngo, t. Flamant. 
Flamme(= flaam),f.lielti; iiri; ſuo⸗ 

nirauta, näppäri; (kuw.) raffanben tuli. 
Flammèche, f. füfene. 
Flammerolo, f. wirwatuli, noiban- 

tuli. 
Flammette, f. näppäri, fnonirauta. 
Flan, m. paunukakku; lulta-, hopea 

finfo 1. Harkko. 
Flano, m. myötäijet, Tylli, kuwe; 

(fotam.) kylki; — f-s, pl. fobtu ; maha, 
ſiſälmytſet; se battre les f-s pour, 
hartaasti puuhata jfin. 

Flanchet, m. fulfifappale (teuraste- 
tun härän, tursfakalan). 

Flanoonade, 7. lylkityökkäys (miet- 
tatlusfa). 

Flandrin, m. voilale. 
Flanelle, f. twillafangas, flanelli. 
Fläner, v. r. laisfana tuljestelkla. 
Flâneur, m. tuljeffiia. 
Flanquant, nte, adj. (fotam.) tyl- 

jestä ampuva 1. fimaijema. 
Planguement, m. (fotam.) tyljitfe 

ampuminen. (iotam.) ampua 1 
guer, v. a. (jotam.) ampua 1. 

fimaista Pylkiä, kyljestä; fuojella kyl⸗ 
jet; afettaa Pyljille; wiskata, paiskata, 
finfauttaa; se f. dans un endroit, 
työstä johkin. 

Flanqueur, m. ammuslelija. 
Flaque, j. alliffo, rapaklo, lätäkkö. 
Flaquée, /. weden loikkaus, loiku- 

tus mefisastiasta. 
Flaquer, v. a. walaa 1. (oifahtaa 

mettä, walella 1. kastella medellä. 
Flasque, adj. bermoton, jänteetön, 

tarmoton, raufea. . 
agque, m. latvetin fimulaiuta. 

Flasque, f. ruutifarwi, ruutifuftaro. 
Flatir, v. a. fileälji tafoa fuita- 1. 

opeatintoia. 
toir, m. filitysmafara (T. &. f.). 

Flätrer, v. a. (un chien) polttaa hul- 
(un toiran puremaa Toiraa otfaan tu- 
lifella raudalla, tanbin estämifekfi. — 
So f., v. r. tyyristyä [ajetusta fubeëta, 
jänikjestä). 

Flâtrure, /. paitla, mihinkä ajettu 
eläin tyyrietyn 1. tätkeytyy. 

Flatter, v. a. liehakoita, lieritellä, 
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mairitella; imarrella, hymwäillä; BGel- 
lästi toskea jhkin; peitellä, armoitella, 
melttoudella 1. HÖllyydeklä fobbella : ſala⸗ 
ta totuus; (kuw.) hymwittää, tyydytellä, 
miellytellä; (gn de ge.) pitää jlu jukta 
toimeesfa. — So f.. v. r. (de) imars 
rella itfeänfjä; olla infin toimeesja. 

Flatterie, /. imarteleminen, lieha⸗ 
foitfeminen. 

Flattour, ouse, adj. imartelias, lies 
haloitjemainen, liehakoitſewa. 

tteusement, adv. imarteliaasti 
j. n. e. 

Flatueux, euse, adj puhalluttawa, 
pullistuttawa, ilmalla täyttävä. 

Flatulenoe, f. puhallustauti, foÿo- 
tauti, ähky. 

Flatuosité, f. puhallus, kohotus. 
éau. m. warsta, riuska; (kuw.) 

maanwaiwa, -rafitue; waa'an tanto; 
lala. falpaustanfo. 

bile, ?. Lamentable. 
Flèche, f. nuoli, wafama; eräs tähti, 

fikerö; (mittaust.) sinus vorus; maans 
mittarinstanlo; waunnjen folla; tor- 
nin huippu, fuippu, kärki; wipufillan 
wiwutustanko; pilarinvunto; f. de lard, 
liiftiô, ftanfimu; f. d’eau. (kasw.) fei- 
goledti; (eläint.) farwibautt; f. de mer, 

. Dauphin; f. ardente, tulinuolt. 
Flöoher, v.n. werfoa [folerivuo'osta]; 

astua [oinaasta]. 
Fléchir, v. a. taiwuttaa; (kuw.) tai- 

wuttaa, hellyttää, lepyttää. — v. n. tai” 
pua; beltoü, peräytyä, myöntyä. 

Fléchissable, adj. taipuma, norja, 
nuortea. 

Fléchissement, m. taipuminen. 
Fléchisseur, m. ja adj. taimutus- 

jäntäre. 
Flegmatigue, adj. flegmatinen, hi⸗ 

basluontoinen. 
Flegme, m. hera (maibosfa, weres⸗ 

fä); Pina, rätä; (kuw.) hylmäiverifyys, 
hidasluontoifuus, flegma. 

Flegmon, m. tweripabta. 
Flegmoneux, euse, adj. weripahlan- 

luontoinen. 
Flot, Fleg, m. fampela, fammelias. 
Fletan, Flételet, sm. juhlakampela, 

maariantala. 
Flötrir, v. a. faattaa furfastumaan; 

mwaalentaa (märiä); tummentaa (me⸗ 
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tallin inde À (hum.) Gämwätstä. — 
Se f., v. r. jurfastua, riutna. 

Flétrissant, nte, adj. büpäifewä, 
hämäistys-. 

Flétrissure, /. furlastuminen; Hä- 
waistys; polttomertti. 

Flotte, /. eräs joli-alus. 
Fleur, /. tuffa; knkkakaswi; kukki⸗ 

masaila, fntostus-aila; lukkaforistut- 
fet; hieno pöly eräiden hedelmäin pääls 
I; ydin, paras ofa jotkin; enfimäinen 
nautinto; — f-s, pl. (fem.) bürme, 
tulla (efim. tulikukka); f. des pois, 
(fuw.) Hieno mielkyttämä keikkari. — 

Fleur, f. pinta, tafapinta; (laiw. 
fimminti; à f. de, waafafuoraan; af. 
d’eau, watupasſisſa. 
FI , m. lefeet. 
Fleuraison,f. tulostus, tulostussaika. 
Fleurdeliser, v. a. faunistaa liljoils 

la; poltemertitä. 
Fleuré, Flenretö, Fleuronnö, 6e, 

ad (waal.) fnlilla ympäröitty. 
, leurer, v. «. lemuta, hajahtaa, tuol» 
ua. 
Fleuret, m. eräs filkkilangan-laji ; 

füffinauha; floretti; Llimwipura; eräs 
tansfi-astel. 

Fleurette, f. fuffanen ; näppärä miel 
lytyspuhe naiswäelle. 

Fleuri, ie, adj. fufostawa, fuftima; 
milpas, reipas, hilpeä; forea, pulskea. 

fleurir, v. n. lulostaa; (Euro) olla 
moima&ja, fufoëtaa. — v. a. futilla 
lannistaa. 

Fleurisme, m. fuffatiibfo. 
Fleurissant, nte, adj. tulostaa. 
Fleuriste, m. fuffafibfoinen; kul⸗ 

lamaalari; teennäiskulkia walmistama 
nainen. 

Fleuron, m. fulfaloristus ; koristeet 
firian lehdillä 1. kannella; pienet kul- 
fajet, jotta yhdistymät yhdekſi futaffi. 

Fleuronné, k. Fleur6. 
Fleuve, m. joti, wirta; joenhaltija. 
Flexibilité, f. taipuwaifuus. 
Flexible, adj. taipuma; myösperäi- 

nen. 
Flexion, /. taiwutus, taarto. 
Flexueux, euse, adj. (kasw.) pol- 

wiwa, polweilema, toukero. 
Flexuosité, f. (kaow.) polmimaifuus, 

fouferoifuus. 
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Flibot, m. eräs mähempi yljimastoi 
nen alu). 

Flibustier, m. merirosmo (Umeris 
fan rantaweftllä). 

Flio-fiao, int. [äistis! moiskis! lop- 
fi8! — m. eräs tansfi-askel. 

Flin, m. Kiillotus-, filityskimi. 
Flocon, m. lumiGöytäle, -höytymä; 

willababturva. 
Floconneux, euse, adj. babtuwan- 

muotoinen. 
Floraison, €. Fleuraison. 
Floral, ale, adj. futtais, tulla». 
Floraux, adj. m. pl. Jeux f., kuttaju- 

malattaren juhla; firjallifuuben fenra 
Toulouse’isfa. 

Flore, f. &lora, fulfain jumalatar, 
tullain haltija; kasmwisto. 

Floréal, m. wuoden fabbetfas he 
taufi ransklalaifen wallankumoukſen ajan 
lasfnsfa (20 Huhtit. — 20 Toulot.). 

Florée, / eräs inbigon laji. 
Florence, f. eräs laji ohutta fillki- 

langasta. 
orer, 1. Suiver. 

Florès (s ääntyy), adv. faire f., 
elää hupaasti; päästä huutoon, kun⸗ 
niaan, maineefen. 

Florin, m. gylleni, florini (eräs va- 
4). 

loripare, adj. tulia tuotama 1. fas- 
wattama. . 

Florissant, nte, adj. fulostama. 
Flosouleuse, adj. fleur f., (klasw.) 

pillitukka-ryhmä. 
Flot, m. aalto, laine; wuoffi, wuol- 

fiweſi; tuffilantta; lautattamat puus 
aineet; lauttaaminen; f. et jusant, 
wuokſi ja luode; à f£., uimallanfa, we⸗ 
benpohjasta irralanfa; jeter du bois 
à f. perdu, lantata 1. tuljettaa metjün- 
tuotteita irroillanfa; choses de f., mes 
ren-ajamat kalut, rantarytä; à grands 
f-s, tulwittain. | 

Flottable, adj. josfa on mahdollis 
nen lautata. 

Flottage, m. lauttaaminen. — 
Flottaison, m. laitan wefilinja. 
Flottant, nte, adj. uima, lelluwa ; 

Tiehumwa, littelemä, aaltoilema; (kuw.) 
huikentelema, boriuwa. W 

Flotte, f. laimasto; anffuripoii; 
tuppo. 



Flot 

Flotté, 6e, adj. bois f., lauttavans= 
at. 
Flottoment, m. aaltoileminen, liehu⸗ 

minen. 
Flotter, v. n. uida, fellua; liehua, 

liidellä, häilyä, löyhyä; aaltoilla, lat: 
nebtia; Luljeskella, Itehutella; olla hui- 
fentelewa, epäwalainen ; faire flotter, 
L. Aotter, v. a. lautata. 

Flotteur, m. lauttaaja, lauttamies. 
Flottille, f. faimaston ofa, mübüt- 

nen laimasto. | 
Flou, adj. bieno, pehmeä. — m. hie⸗ 

nous, pehmeys. — adv. hienosti, peb- 
meästi. 

Flonette, f. ilmawiiri, tuulikela. 
Flouve, f. (tasw.) fimale (antho- 

aanthum). 
Fluant, adj. m. papier f., imupa- 

p eri. 
Fluate, m. flufs-fpatibappoinen ſuo⸗ 

la. 
Fluetuation, f. byökyminen, laineh⸗ 

timinen; (kuw.) epäwakaiſuus, waihte⸗ 
lewaiſuus. 

Flactuer, v. n. hyökyä, waihdella. 
Fluotueux, euse, adj. hyökymä, kuo⸗ 

huma; mwaihtelema. 
Fluer, v. n. olla noufemallanja, 

nousta [merimedestä] ; märkiä, olla mä- 
tillä [baawoista]. 

Fluet, ette, adj. boitla, ruitfa, beitto. 
Flueurs, /. pi. f. blanches, wal- 

toifen juoffu. 
Fluide, adj. wetelü, waluwa. — m. 

metelä aine, neste. 
Fluidité, f. wetelyys, waluwaiſuus. 
Fluor, n. (fem.) fluori. 
Fluorigue, adj. acide f., flufs-fpati. 

jappo. | 
Flûte, . huilu; eräs fuormalaiwan 

laji; — £-s, pl. hoikat ja pitkät koiwet; 
ajuster ses f-s, ryhtyä fopimiin fei- 
noin, hankkeiſiu. 

Flätö, 6e, adj. voix f-e, huiluntal- 
tainen üüni. 

Fläteau, m. lapfenpilli; 
tatamo (alisma plantago). 

Flûter, v. n. huonosti ja lakkaamatta 
huilua puhaltaa; ryypiskellä falaa. 

Fläteur, euse, s. pillipiipari. 
Fluvial, ale, adj. jolis; jokeen fuu- 

luwa; eaux f-es, jofiwebet. 

(ta8w.) 
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Fluviatile, adj. coquillage f., jo- 
fivaatfu. 

Flux, m. wuoffi; juoljeminen, juofjiu, 
ripuli; f. de bouche, fuolan, fyljen 
juotiu; (kuw.) kielewyys; f. et reflux, 
wuoffi ja luode; f. menstruel, wai⸗ 
mollijet, fuufautifet; f. hépatique, wat- 
janripuli. | 

Fluxion, f. lino-, nubatauti; f. de 
poitrine, feubfojen tulehdus. 

Fluxionnaire, adj. nubatautia fai- 
rastawa. 

Foc, m. (laiw.) fotfa. 
Fooile, m. fäfimarfisluu, fääriluu. 
Foëne, f. abrain. 
Foerre, Foarre, m. oljet. 
Foetus (s ääntyy), m. filiö. 
Foi, f. usto; uskonto; uslollifuus ; 

luotettamuus; lupaus; ajouter f. à, 
uskoa jfin, luottaa jhlin; bonne £.,, 
rehelliſyys; mauvaise f., wilppi, wtlp- 
pins, petollijuus; de bonne f., rebelli: 
festi, luottamuljella; en bonne f. tot- 
ta pubuen, milpittömästi; dans la 
bonne foi, hywäsfä mielesfä, tarfo- 
tuljesja; ma foi, par ma f., funniani 
puolesta, toden totta; f. et hommage, 
läänityswala; sur la f. de, luottaen; 
faire f., tobeffi näyttää, todistaa; en 
f. de quoi, fen waluudelfi; profession 
de f., uskontunnustus; sous la f. du 
serment, walallanja, walan uhalla ; f. 
d’honnête homme, waluutan rehelli⸗ 
fenä miehenä. 

Foible, k. Faib... 
Foie, m. matfa. 
Foi-menteur, m. läänityswalan ril- 

toja, wilpistäjä. 
Foin, m. rehu, heinä. 
Foine, Foinette, f. heinähanko. 
Foire, f. marffinat; martlinalahja ; 

mwatfanrtpuli. 
Foirer, v. n. (aivastaa matjanripu- 

lia, ulkotautia. | 
Foirolle, /. (fa8w.) finijuuri (mer- 

curialis). 
Fois, f. ferta; erä; à la £., ferrasfa, 

ferrallanja; de f. à autre, ferran toi- 
fenfa peräsfä, filloin tällöin; par f. 
joskus, tuo tuostakin; une bonne f. 
lerta faifistanfa. 

Foison, f. yltäkylläiyys; à £., yltä» 
kyllin. 
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Foisonner, v. n. (en) olla wiljama, 
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it jotkin; f. sur Pennemi, ryutää wi- 
Yöytyä wiljawasti; fiitä, olla fikiämä; | bollista wastaan. 
olla ruolaija 1. rawitſewa. 

Fol, olle, I. Fou. 
— Folätre, adj. hupju, lystikäs, leikile 

Tinen, fujeellinen. 
Folätrer, v. n. tujeilla, hupfutella. 
Folätrerie, f. kujeelliſuus, hupſuus. 
Foles, f. pi. ijofilmäinen falamwerffo. 
Foliacé, 6e, adj. lehdenmuotoinen, 

febbentaltainen. 
Foliation, f. (ta8w.) (ehdenpuhjento; 

Lehtien puhteemistila; lehdistö. 
Folichon, onne, adj. 1. Folätre. — 

8. dupin, huppana. 
Folie, f. hulluus; mielettömyys; 

hupfuus, Houkkuus; kiihko, mimma; 
humitalo; f-s d'Espagne, espanjalai- 
nen tausſi. 

Folié, 6e, adj. (fem.) hilsmainen 
(fristallin muodosta). 

Folio, m. (firjan) lehti, fimu; f. 
recto, etuſiwu; f. verso, talafjimwu; 
in-folio, fofo-arffinen. 

Foliole, /. fehtinen. 
Follement, adv. hullusti, bupfumais p 

festi. 
Follet, ette, adj. bupfu, fapfellinen, 

fujeifin mieltynyt; poil f., ihokariva, 
haituwa, liemen; feu f., wirwatuli, 
aarniomallea; esprit f., fotobaltija, 
tonttu. 

Folliculaire, m. (iwal.) fanomaleh- 
den toimittaja. — adj. (lasw.) fiemen- 
tuppelons; fruit f., palkokasmi; (anat.) 
riſan⸗. 

Follicule, m. talmenfaltainen ſiemen⸗ 
tuppelo; (anat.) rijalalmo (runmiig- 
fa); filffifotelo. 

Folliculeux, euse, adj. fiementup- 
pelolla marustettu; fafwonfaltainen. 

Fomentation, /. hautominen; bau- 
toma füüre. 

Fomenter, v. a. hautoa; panna hau⸗ 
toma Pääre; (kuw.) fuofia, edistää, yl⸗ 
lyttää. 

Fonçailles, f. pi. pohjalaudat (jän- 
gyn, tynnyrin). 

Foncé, 66, adj. warallinen; taitaa, 
hymin harjaantunut; tumma (mwäreistä). 

Fonoer, v. a. panna pohja 1. pob- 
jalaudat; tummentaa VY — D. 1. 
f. à Vappointement, juorittaa fulun- 

Foncet, m. eris ifoläntä hewoſilla 
mwedettämä jofilaiwa. 

Foncier, ière, adj. kiinteään omas- 
toon luuluima ; liintetstön=; propriétai- 
re f., kiinteistön omistaja, talollinen; 
rente f-e, maawero; crédit f., Gy 
pothekipankki; perinpohjainen. 

Foncièrement, adv. perinpohjaifesti. 
Fonction, f. wirfa, toimi, toimitus, 

tehtämä. 
Fonctionnaire, m. wirtamies. 
Fonotionner, v. n. toimittaa wirka 

1. tehtämä; olla toimesfa, mailutta- 
masſa; wailuttaa. 

Fond, m. pohja; fymänne, notko, 
ſywyys; maaperä, maapohja ; fifinpuoli, 
perimmäinen puoli, perulka; pobja- 
puoli, pohjalauta; pohja (Tankaan, tau- 
(un); ydin, pääkohta, püü-afia; cou- 
ler à f., upottaa, faattaa uppomaan; 
(meriw.) haut f., ſywä efi; faire f. 
sur qe. luottaa jhkin. — A f., adv. 
erinpohjin. — Au f., Dans lef&., adv. 

itſe afiasja, oifeastanfa. 

Fondamental, ale, adj. perustus-; 
warfinainen, oleelfinen. 
Fondamentalpment, ado. warfinais 

(esti, perinpohjäijesti. 
Fondant, nte, adj. ſulawa; (lääk.) 

pehmittämä. — m. pehmittämä 1. fus 
lattama lääke. 

Fondateur, trice, s. perustaja. 
Fondation, f. perustaminen; perub- 

us; (myös fur. efim. waltalunnan); 
laitos; rahanmääräys laitokjen ylläpi 
tämifelji. 

Fondé, 6e, adj. ja part. perustettu; 
fohtuullinen, fäädyllinen, fowelias: je 
suis f. en gc., à faire gc., minulla on 
(yt, aihe. — m. f. de pouvoir, de pro- 
curation, waltuusmies. 

Fondement, m. perustus, alustus; 
(tuto.) peräjyy, perustus, aihe, waifu- 
tin; takapuoli; — f-s, pl. perustuskai- 
1008. 

Fonder, v. a. perustaa, alustaa; 

(tuw.) perustaa, laittaa, fäätää; mää- 
rätä tarpeellijet warat laitokjelle; f. g 
de procuration, waltuuttaa. — Sel. 
v. r. (sur, en) perustautua, perustua. 
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Fonderie, /. walimo, walinpaja; 
masunui, fulatus-uuni; mwalamistatto. 

Fondeur, m. walaja, waluri. 
Fondis, m. f. Fondrière. 
Fondoir, m. pailla, misfü teurasta- 

jat fulattawat raswat. 
Fondre, v. a. julattaa; alaa; (läät.) 

pehmittää, helpottaa; (fuw.) yhteenju- 
lattaa; f. des actions, waihettaa ofaf- 
keita vrahakji. — v. n. fulata; viutua, 
raueta, laihtua, furfabtua, jurkastua; 
fufistua, fufertua, miertä, mieruta; 
älliä rumeta jhkin; f. en larmes, purs- 
labtaa itkuun, l’orage est près de 
f., myrefy publee; f. sur gn, ryntää, 
iskeä jhtim — Se f., v. r. julata; fu- 
lata yhteen, (ulautua; mennä mitättö- 
miin. 

Fondrière, /. maantvoieremä, maan. 
[ohteama ; juopa, kuilu; letto, gylymaa. 

Fondrilles, L I. vupa, feko. 
Fonds, m. ti tet, alusta, maa, maas 

tila, kartano; pääsomat, warat; felwät 
]. puhtaat rahat; fauppiaan warasto, 
tawarasto; (luw.) un grand f. d’éru- 
dition, fuuret opinmarat; le f. et le 
trés-fonds, tilus, laiftine fiber kuulu⸗ 
wineen; placer son capita 
antaa püd-omanfa muotista eläkettä 
wastaan; f. dotal, enyötäjäijet fiin- 
teäsfä omaifundesfa; faire les fonds 
our, hankkia waroja jbfin; f. pub- 
ics, waltiopaperit, yleiſet fasfat. 
Fonger, v. n. imeä [paperista]. 
Fongible, adj. fappaleittain, mitalla 

1 painolla myytävä. 
Fongiforme, adj. fienenmuotoinen. 
Fongite, f. Torallifieni, eräs kiwet⸗ 
m tymä. 
Fongosité, fi (Iäät.) bobfamaifuus ; 

Gobkamainen liika. 
ongueux, euse, adj. bobfamainen; 

chairs f., fifaliba, tuollut liha. 
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à f. perdu, | f 

Forc 

+ Fontange, f. eräs pääripa, jota nais- 
mäki käytti Ludwig XIV aikana. 

Fonte, f. fulattaminen, fulatus ; wa⸗ 
laminen; fulattu 1. walettu rautabart- 
fo, takkirauta, walinteos; walinmalmi, 
kellomalmi; märi-yhdistys (maalant= 
fesfa); pistoolikotelo; f. brute, bart- 
forauta. 

Fontenier, m. faiwonlaitwaia. -tar- 
fastaja; ſawi⸗asſstiain ja meftjäiltöjen 
fauppias. 

Fonticule, m. fontanelli, tistwan- 
wetäjä. 

Fonts, Fonts baptismaux, m. p 
fastemalja, ristinmalja; tenir sur les 
f., wiedä ristille, olla kummina. 

For, m. oifeusto, tuomiosvikeus ; tuo- 
mitfeminen; le f. pénitentiel, rippi 
tuoli. 

Forage, m. tyline, fimäüripiipun 
nüvwertäminen. 

Forain, aine, adj. wieras, ulkomaa 
lainen, ulkomainen; traite f-e, (wanh.) 
tullimero; rade f., amwoin ankkuripaik⸗ 
fa fataman ulkopuolella. 

Forban, m. merirosivo. 
Forbicine, f. pihtihäntiäinen; eräs 

oi. 
Forgage, m. liilapaino rabafappa- 

leesſa. 
Forqat, m. kurituswankeuteen tuo⸗ 

mittu; f. libéré. aikanſa istunut ku⸗ 
rituswanki; kaleri⸗orja. 

Force, f. woima, wäki, tarmo; kyky, 
kunto; taito, oppi, tieto; mäfimalta, pat. 
fo; mielenlujuus; mahti, waikutus⸗ 
mahti; pitämäijyys, tiiweys (kankaan); 
— fs, pl. fotamoimat, fotajoufot; f. 
de terre, de mer, fotamwoimat maalla 
ja merellä; f. m'est de, minun täy⸗ 
tyy, pallo on; maison de f., furitus. 
uone; f. majeure, ylimoima; être en 
, 0lla tähdesjä warustusmoimasfa; 

Fongus (s ääntyy), m. hohkamais | faire f. de rames, de voiles, foutaa tar- 
nen 1. pahkamainen liila. 

Fontaine, f. 
kaiwo; fuihlulähde; lufullinen wefi- 
Tannu, wefifäiliö; Hana, hanikka; f. de 
mer, (tasw.) eräs tasmwi (actinia). 

Fontainier, f. Fontenier. 
Fontanelle, 7. pehmeä pailla pien- 

lähde, bete, kuohulähde; | 
monja talaa, panna faiffi purjeet le⸗ 
weälle. — Force, adv. paljon, patfo- 
paljon, — À f. de, . hartaasti 
käyttämällä, fen autta, llä keinoin, 
ella (-Nä); à f. de prières, hartaasti 
ruloilemalla; à f. de rames, aivoilla, 

| airoja käyttämällä. — À toutef., adv. 
ten lasten päälaesja, joka mähitellen : faifin mofomin, mwäkifin; ylimalkaan. 
laswaa umpeen, uta. — De f., adv. palolla, mwäfiwallalla, 
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viynnälökkä. — Par f. à f. ouverte, 
adv. wmätimallalla. 

Forcé, 66, part. ja adj. pallo-, pas 
fosta lähtennt; (kuw.) teeskentelemä, 
Iuonnoton; — ément, adv. palosta. 

Forcéné, 66, adj ja s. raimwolas, 
wimimattiu. 

Forceps (ps ääntyny), m. pihti. 
Foroer, v. a. murtaa, mätipalolla 

aulaista, tunkea jhlin; mälirynnäköllä 
wallottaa; mäkimallata (naista); foi- 
tilla ajaa otusta; pakottaa 1. wmäkimal> 
Jalla faattaa johkin; mäinästää, mai- 
wata; jouduttaa, kiiruhtaa, riennättää; 
ylöslantaa ememmin Luin tulee: f. la 
recette. — So f., v. r. ponnistaa twoi- 
mianja, reuhdota; pakottaa itfenfä jh- 
n 
Forcet, m. piisfan fiima. 
Forcière, f. falafammitto. 
Forclore, v. a. tuomita puhewal⸗ 

tanja menettäneeffi. 
Froclusion, f. puhemallan menettä. 

minen. 
Forer, v. a. nämertää, kairata, kai⸗ 

waa läpeä. 
Forerie, f. puraslaitos. 
Forestier, m. metjänmahti, jahti 

wouti. 
Forestier, iöre, adj. metfäs; met. 

fäne, metfään kuuluma. : 
Foret, m. faira. 
Forêt, m. metjü. 
Foreur, m. piipunläpien fairaaja 

tiwääritehtaasſa. 
Forfaire, v. a. menettää, fabottaa. 

— v. n.funnottomasti, walapattoifesti 
toimia 1. rikkoa. 

Forfait, m. pabantelo, törkeä rikos, 
uliötyö, lonnantyö; uralla, uralkatyö, 
uraffafauppa; vendre, acheter &tf,, 
myydä, ostaa tulusja, fafoisfa, arwio⸗ 
bintaan. 

Forfaiture, f. (laaf.) wirkarikos; 
läänityswalan rillominen. 

Forfante, m. funpaltti, lamwertaja, 
petturi. 

Forfanterie, f. terskaaminen, lawer⸗ 
teleminen, petos. 

Forge, f. masuuni, fulatus-nuni ; 
paja; abjo; alaifin; f. grosse, fanti- 
raudan⸗paja; f. d’un maréchal, be 
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woiekengittäjän paja; f. d’un armu- 
rier, afejepän paja. 
N Forgeable, adj. jota täy takoa, ta'ot- 
ama. 
Forger, v. a. taloa; f. à froid, fnl- 

mältä taloa; f. à chaud, taloa tuus 
mana; (kuw.) laskea walheita, panna 
perättömiä Itikkeelle. — v. m. lyödä 
jalat yhteen [bewofesta]. 

Forgeron, sn. (eppä. 
Forgeur, m. feppä, masuunin feppä ; 

(fuw.) walheiden tepittäjä. 
Forhuir, v. n. torwentoitotutiella 

futfua ajoloirat talaifin. 
Forhus, sn. tormentoitotus, jolla foi. 

rat lutfjutaan tafaifin. 
Forjeter, v. m. länkäillä, wetüytyü 

minoon [huoneen feinästä]. 
Forlanoer, v. a. wainuta, ajaa efille, 

(metfän riista). 
Forligner, v. n. turmeltua (110116= 

tanja; [naifista] antaa itfenjä mwietellä. 
Forlonger, v. n. juosta pitkiä mite 

lta [ajetusta otukjesta]. 
so Fo iser, v. r. (de) pahaljua, 

nurelfia, walittaa jotkin. 
Formaliste, adj. ja s. jota tarfoin 

noudattaa fäätyt muodot; kurfailija. 
Fo ité. f. muoto, muodonmut⸗ 

fat, muobontapa. 
Format, m. fofo, muoto. 
Formation, f. muodostuminen, [bn 

tyminen; muodostus; (fotam.) ajettu- 
minen jhlin fäättyyn järjestykeen; (Lie 
fiop.) muodostaminen; laittaminen, 
afettaminen, muodostaminen. 

Formatrice, adj. f. vertu f., muos 
bostamwa woima. 

Forme, f. muoto, hahmo; laatu, 
luonto, tapa; fanainjomitus (kirjotuks 
ſesſa); muobonmutfa 1. muobontapa oi⸗ 
kendenkäynnisſä; kaamwa, malli, lästi, 
hatun tulli, fulkkalauta j. n. e.; ken⸗ 
gänpäällinen; kuoripenkki (kirkosfa); lais 
watolfa: eräs hewoſen tauti; par f. 
de, muodosſa; dire par f. avis, laufua 
neumwon muobosfa, neumwona; en f., 
muobonmulainen, muobon fuhteen ois 
ea. 
Formel, elle, adj. nimen-omainen, 

wafituinen, warfinainen. 
Formellement, adv. 

festi j. x € 
nimen⸗omai⸗ 
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Former, v. a. muodostaa, laatia, 
luoda, tehdä; efittää, miettiä; perustaa, 
laittaa, panna toimeen, ryhtyä jykin; 
opettaa, fimwistyttää, harjottaa. — So 
f£., v. r. walmistua; fyntyä, muobos- 
tua; (eur) muodostua jnlin mukaan. 

Formez, f. naarasbautfo. 
Formica-leo, ?. Fourmi-lion. 
Formicant, adj. m. pouls f., pilais 

nen mutta rautea fuonentylytyö. 
Formication, f. t. Fourmillement. 

N Formidable, ad. hirmittämä, taus 
ea. 
Formier, m. lästintefijä. 
Formique, adj. acide f., mnura- 

haishappo. 
Formulaire, m. faawa, malli (fire 

jallinen). 
Formule, f. faawa, muoto; refepti ; 

määrätty fananmuoto; karttapaperi. 
Formuler, v. a. firjottaa vefepti; 

tirjallijesti muodostaa, panna tarkkaan 
muotoon. 

Formuliste, m. $£. Formaliste. 
Fornicateur, trice, s. huorintelijä, 

portto. 
Fornication, . falatouoteus, bau- 

reus. 
Forniquer, v. n. elää haureasti, bau- 

reudesſa. 
Forpaitre, Forpaiser, v. n. faufaa 

etftä vramintonja [metfän-elämistä]. 
Fors, prep. (wanh.) paitfi. 
Forsenant, nte, adj. füitvas [jahti- 

toirista]. 
Fort, rte, adj. mälemä, woimallis 

nen, wahwa, tukema, luja, tiimi, palju; 
linnotettu; tiheä; jämeä; mwaikea; mel- | pä 
Toinen, runfas; raju, tuima, loma, an- 
tara; kirpeä, tuikea, faimea; mahtava, 
woimalas; loufkaatva; taitawa, oppi- 
nut, funnon:, aikas; jalo, ylemämieli- 
nen; se faire f. (de gc., pour qn), 
ta’ata, wastata, fitoutua; être f. de, 
en &c., olla jntin pnolesta wäkewä, 
mabtawa; être f. sur gc., olla erit- 
täin taitama jokin aineesja; être f. 
de sa conscience, olla lujana hymän 
omantuntonfa nojaëfa; beurre f., häreti 
101. 

Fort, m. mabtawa 1. woimafas hen- 
kils; wabwin, lujin, tihein paikka; 
ajetun eläimen lymypaikka; linnotus, 
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mallitus; paras, fymin tieto 1. taito; 
torkeimmalaan oleminen; laudan fyrjä; 
les f-s de la halle, jymäfätkien kan, 
tajat Parifisfa. 

Fort, adv. mäkemästi, mahmasti, 
| lujasti; tomin, fangen. 

Forte (e ääntyy), m. (foit.) pontes 
wasti. 

Fortement, adu. wälewästi, lujasti, 
wahwasti, ankarasti, rajusti, ponte⸗ 
wasti. 

Fortopiano, m. fortepiano. 
Forteresse, f. linna, linnotus. 
Fortifiant, nte, adj. wahwistawa. 

— m. wahwistawa lääke 1. aine. 
Fortificateur, m. linnotuffien rafen- 

taja, linnottaja. 
Fortification, jf. wallitus, linnotus; 

linnotustiebe. 
Fortifier, v. a. linnottaa, linnotul: 

fia twarustaa; mahmistaa. — Se f. 
v. r. wahwistaa itfenjä; mwarustaa it⸗ 
fenfä afeilla, linnotukſilla. 

Fortin, m. wähäinen linnotus. 
Fortitrer, v. n. farttaa ne pailat, 

joisfa foirat omat [ajetusta metfäns 
eläimestä]. 

Fortraire, v. a. (wanb.) warastaa ; 
taufaista (hewonen). 

Fortrait, aite, adj. rautaistu (be- 
mwonen). 

Fortraiture, f. raulaistun hemwojen 
hiuluminen. 

Fortuit, ite, adj. fatunnainen; cas 
f., jattuma, onnenjattuma. 

Fortuitement, adv. fatunnaijesti. 
Fortunal, m. puuelatuuli, tuuliaiss 
ä. 
Fortune, f. fattuma, onnenmaibe, 

' onnenfohtaus; onni, myötäkäyminen, 
menestys; onnettomuus, waara, feiffa; 
tohtalo, maiheet ; menestys, fuofio; wa⸗ 

ralliſnus, rikkaus, omaifuus; onnen hal⸗ 
tijatar, Fortuna; bonne f., menestys ]. 
fuofio naiswüen luona; courir f. de, 
olla mähällä, olla sillanja (-ilänfä); f. 
de mer, merenwabinto; fortune de 
vent, €. Fortunal; homme de f., mies, 
jofa on alhaijesta afemasta fobonnut. 

Fortuné, 6e, adj. onnellinen, ans 
tuas. 

Fort-vêtu. m. ihminen, joka käyttää 
waatteulfia yli fäätynjä. 
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Forum, m. tort muinoifesfa Romas- 
fa, josfa fanfan fofoutfet pidettiin. 

Forure, f. fairattu läpi. 
Fosse, f. tuoppa, fuoppero; kaiwos; 

läpi; malmilaitvos; basse f., jfymä 
wanfifuola; f. d’aisance, kuoppa, mi- 
hin tunfiot hettetään. 

Fossé. m. faimos, oja. 
Fossette, f. wähäinen fuoppa, posli-, 

leufatuoppa. 
Fossile, adj. maatunnainen; maan- 

Terrolfisja olema. — m. maatnnnaifet 
kappaleet. 

Fossoyage, m. ojittaminen, kaiwok⸗ 
ſien kaiwaminen. 

Fossoyer, v. a. laiwokſilla ympäröitä. 
Fossoyeur, m. baubanfaiwaia. 
Fon, Fol, folle, adj. hullu, mieles 

tön, hupſu, houkka, uaurettama, narri 
mainen; hurja, riehakas; f. de gn, 
wimmatusti rakastunut jlubun; f. 
rire, pilitjemätön nauru; folle avoi- 
ne, ufonfaura; (lafit. 
metominen. — m. hullu, hurja, narri; 
jnokſuri (fhakkipelistä). 

Folle, f. Gupfu, hepalka. 
Fouace, f. eräs falun laji, jota tu» 

hasja kypjennetään. 
. Fouage, m. wuotinen wero tulifis 
1018ta. 

Fouaille, f. ne ofat ammutusta met- 
fäfiasta, joita foirille annetaan. 

Fonailler, v. a. laffaamatta piestä. 
Fouane, f. abrain. 

. Foudre, m. ja /. nftonen, ulfojen | 
jorinä, pitkäinen, falama, ukkojen nuoli ; 
(kuw.) hurja foturi; taimaan wiba. 

onudre, m. eräs astianmitta (noin 
6 aamia). 

Fondroiemoent, m. falaman istu. | 
Foudroyant, nte, adj. jyrijemä;. 

(Tuw.) faubistawa; mufertatwa, rub- 
jowa. 
Foudroyer, v. a. ſalamalla fuoliaatfi 
téleü, kukistaa 1. rutistaa; kiiwaasti 
ampua jhlin, pommittaa; ruhjoa, mu- 
fertaa; raimota, paubata, kirota jkuta. 
— v.n. jyristä, leimahtaa, paubata. 

Fouée, f. linnunjabti tulifoittojen 
walosſa; tulijoitto-metjästys. 

Fouène, k. Foène. 
Fouet, m. ruoëla, vuoslanfiima, fels 

kälöyly; kämmenpatukka; ruosfiminen, 
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piejeminen ; le f. de Vaile, linnunfii- 
men fuippu. 

Fouetté, 60, adj. miiruinen, faifmi- 
nen, fatlawa. 

Fouetter, v. a. ruoskia, piestä, fuo- 
mia; löylyttää (elkää; wispata. — v. n. 
lyödä filmiin 1. kaswoihin [fateesta ij. 
n. edi fimaista, pyyhkäistä [tykkitu- 
esta]. 
Fouetteur, euse, s. ruoskija. 
Fougasse, Fougade, f. wähäinen 

ruutimiina. 
Fouger, v. n. pengastaa, tonkia ſmet⸗ 

ſäfiasta). 
Fougeraie, f. paikka, misjä kaswaa 

ſanajalkoja, faniffaifia. 
Fougère, f. (kasw.) ſanajalka, ſanik⸗ 

kainen, härknläinen; (run.) juomalafi, 
malja; sur la f., ruobostosfa. 

Fougon, m. (faiw.) kapyyſi, laiwan⸗ 
kyölki. 

Fougue, 7. fiiwaus, tuliſnus, rajuus, 
f. appel, turha | tuimuus, fiibtens, into; raimo; mät 

de f., krysſitanko. 
, Fougue, Fonguette, f. eräs raletin 
aji. 
Fougneux, euse, adj. kiiwas, tulis 

nen, raju, tuima, fitbled; raiwotas. 
Fouie, f. k. Sumac. 
Fouille, /. faimaminen, faimamalla 

etfiminen: les f-s de Pompe. 
Fouiller, v. a. faiwaa, kaiwaa ylös, 

kaiwamalla etſiä; tuili-, balfibatea; 
tutfia. — v. n. laimaa, etfiä. 

Fouine, f. eräs näädän laji (muste- 
la foina); heinähanko; abrain. 

ouir, v. a. faiwaa, faimaa ylös. 
Fonlage, m.wanutus, wanuttaminen. 
Foulant, nte, adj. painos; pompe 

f-e, painopumppu. 
Foulard, m. eräs hieno kangas; fu- 

larbinen faulaliina. 
Foule. f. jouffo, parvi, paljous, ah- 

binfo; wanutus; forto, mahinko: ces 
privilèges tendent à la f. des citoy- 
ens. — En f., adv. joufottain. | 

Foulées, f. pl. metfän-eläinten jäljet 
ruohosſa. 

Foulement, m. wanutus; wiinin⸗ 
ſurwominen. 

Foulor, v. a. puſertaa, painaa, ſur⸗ 
woa; tallata, polkea: remähdyttää ; ſa⸗ 
tulalla loukata; tallaamalla, pujerta- 
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malla wabingoittaa; wanuttaa; fortaa, 
pollea; f. aux pieds, tallata jalkoihin. 

Foulerie, f. wanutustamppi; mii- 
niſurwin. 

Fouleur, m. wanuttaja; wiinifur- 
woja. 

Fouloir, m. wanutuskone. 
Fouloire, f. wanutusruuhi. 
Foulon, m. wanuttaja; moulin à f. 

wanutusmylly; chardon à f., pörhö- 
työtahliainen; argile à f., wanntus- 
jami, waahtoſawi. 

Foulque, f. nofifana. 
Foulure, f. vemähdys; fatulan Iyöte; 

wanutus; nahanpeittoominen; —f-s, pl. 
metfänselämwien jäljet ruohosſa. 

Four, m. leipäsuuni; leipohuone; 
polttosuuni, tiilie, falftis, lafisuuni; 
(wanb.) paikka, mihinkä fotamiehikji 
otetut teljettiin; pièces de f., leitvokjet. 

Fourbe, adj. tamala, petollinen, wilp- 
pinen. — m. petturi, filmäukääntäjä, 
lurjus. — f. petos, milppi, kawaluus. 

Fourber, v. a. milpillä 1. juonit. 
kaasti pettää. | 

Fourberie, f. petos, milppi, juoni, 
fuje; petollijuus, milpillifyys. 

Fourbir, v. a. fiillottaa, puhdistaa, 
muolata. 

Fourbisseur, m. mielankliillottaja, 
mielkafeppä. 
_Fourbissure, f. tiillottaminen, pubs 

distaminen. 
Fourbu, ue, adj. fanteajaltainen ſhe⸗ 

wofesta]. 
Fourbure, f. jäjenten fangistus (Ge- 

wofen tauti). 
Fonrcat, m. £. Fourque. 
Fourche, f. baarutffa, banto; ahrain; 

à la f., huolettomasti, hutiloitjemalla ; 
— fs, pl. fünfü, lamara; f. d’écurie, 
d’établi, tabiflo; f. à faner, Geinä- 
hanko; faire f., haaroa. 

Fonrch6, 6e, adj. haarapäinen, pääs- 
tä halkaistu. 

Fourcher, v. n. Se f., v. r. harva, 
halkeilla; la langue lui a fourch6, wa- 
romatta fanoi, tuli fanoneeffi. 

Fourohet, m. baaromapatfta, fatfi- 
Gaarainen oja; patfule formien mälisjä. 
. Fourchette, /. labweli, haarutka; 
jarru, pidätin; juiflelt, kaistale, kaira; 
haarulannmuotoinen linnun vintaluu ; 
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lawion feslipaifla; déjeuner à la £., 
moniruolainen aamiainen, murkina. 

Fourchon, m. baarufan fafara ; four- 
oho à trois f-s, folmibaarainen ta- 
illo. 
Forchu, ue, adj Gaarainen, balfais- 

tu; blé f., nolinen wilja. | 
'ourchure, j. haara, haarotuspai[ka. 

Fourgon, m. fuormatwantlurit, -vat- 
taat ; hiilihanko; uuuinfola. 

Fourgonner, v. a. korjata pejää, 
Ivalteata; (kuw.) ääntää mullinmal- 
in. 
Fourmi, f. muutainen, muurabai- 

nen, lufiainen. 
Fourmilier, Fourmiller, m. muu- 

tiais-nieliainen, -farhu. 
Fourmilière, f. muurahaispelä. 
Fourmi-lion, m. muuriais-forento. 
Fourmillant, adj. pouls f., epüta- 

fainen 1. raufea fuonentyfntys. 
Fourmillement, m. futtutue, piste 

leminen, fyhyminen ihosja. 
ourmiller, v. «=. wilistä, fubista, 

tihistä; ſyhyä, kutkuttaa, pistellä. 
Fon iller, k. gourmiler, 
ournage, m. leipomiepalfta. 

Fournaise, f. julatus-nuni; poltto- 
uuni. 

Forneau, m. uuni; fyfigauta; mti- 
na; f. de chabon, fyfihauta; haut £., 
masuuni. 

Fournée, f. uunillinen; leipous, lei- 
1008; faiffi yhdellä kertaa wirkoihin 
nimitetyt Henkilöt. 

Fournette, /. wmähäinen uuni. 
Fournier, iöre, s. leipä-umin omis- 

taja. 
Fournil (1 ei äänny), m. leipohuone. 
Fourniment, m. ruutiſarwi. 
Fournir, v. a. (de) mwarustaa, lait: 

taa, hankkia, toimittaa; efittää, tuoda 
jaapumille; täyttää, lopettaa, päättää. 
— v.n. toimittaa, hanllia; (à) kus⸗ 
tantaa, maljaa 1. fuorittaa fufuugit;, 
riittää, faada aikoihin. 

Fournissement, m. ofamalju, ofats 
taan malju yhteijeen liikleeſen; ſuhdal⸗ 
linen lifämalfu 1. faatama ofa yhtei- 
festä liikkeestä. 

Fournisseur, m. tarme-aineiden, ta- 
waran banflija 1. toimittaja, urafta- 
mies, 
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Fourniture, f. wara, warat; muo⸗ 
na; tawarantoimitné ; tarme-aineet, joi 
ta läfityöläinen itfe panee teokjeen; [alv 
latinhöysteet. N 
ehtaa J. (laim.) kumbhulti; Gaa- 

Fourrage, m. rehu, ape, farjan ruo⸗ 
fa; (fotam.) bewoismuonan fofoomi- 
nen ; jotamiesjoulko, jota pannaan muo 
noa fofoomaan; etulatinkli (tykin). 

Fourrager, v. n. lähteä 1. olla muo» 
nan loloomifesia; hankkia Bewoismuos 
naa. — v. a. häwittkä, ryöstää. 

Fourragöre, adj. f. vehu-; rehnkfi 
awa; plante f., rehukasivi. 

FOUTTAGOUT, m. bewoismuonan ko⸗ 
Soja. 
Jrourrageur, euse, adj. {. Fourra- 

gère. 
Fourré, 60, adj. pays f., metjäinen 

maa; bois f., metfä, josfa on tiheitä 
penjastoja, mwiitoja, rotkoja; médaille 
f-e, hopealla filattu fupariraba; bot- 
te de foin f-e, ne jonta, 
fifälä on huonoja heiniä; coup f., yh⸗ 
tähaawainen pisto (miettailuöja); f. 
de malice, paban-elfinen. — m. pen 
fasto, wiita. 

Fourreau, m. tuppi, huotra; fotelo, 
päälys, päällinen; f. d'enfant, toltti; 
coucher dans son f., maata mwaatteis- 
fanfa. 

Fourrée, f. eräs falantoe; espanja- 
lainen fuoda. 

Fourrelier, m. Guotrantelijä, mute 
raalintelijä. 

Fourrer, v. a. twuorita, alustaa 
(waate nahoilla; pistää fifään jhkin, 
tuilata, tofata fijään, tyrkyttää; ſekot⸗ 
taa, panna joukkoon; tungettaa; kulla⸗ 
ta L hopeoittaa fupariraboja. — Se 
1, v. 7. tunkentua, puilabtaa fijään; 
puleutua turkkiin. 
_Fourreur, m. turffuri; turkinkaup- 

pias. 
Fourrier, m. fotamiehen majottaja; 

fananjuofjuttaja. 
Fourrière, f. polttopuun Hankkijan 

wirka (howisfa); halkopiha ; ballowaja; 
ſyſiwaja. | | 

Fourrure, f. turkikjet, turkinnahla ; 
i 

Fourvoiement, m. erehdys, hairans. 
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Fourvoyor, v. a. bairanttaa, elfyt- 
tää. — Se f.. v. r. bairabtua, ekjyä. 

Fouteau, m. falfantammi, pyölki. 
Foutelaie, /. pyökkimetjä. 
Foyard, t. Fouteau. 
Foyer, m. tulifija, talla, totto; afim- 

to, foto; [Uihkiö, jyttiö (jytytyslafisfa); 
yhtymäpailla, keskus; feuvafali (teate» 
risfa). 

, m. frafti. 
Fracas, m. ruéle, kalske, räjähdys, 

paubina; huhu, bumn. 
Fracasser, v. a. lyödä murélaffi, 

f. murtaminen ; fobto, fies 
pale, raino; oja, fabfofunta; murtoluku. 

Fractionnaire, adj. murtolufua fi 
fältäwä. 

ture, /. villimurtaminen ; luun⸗ 
murto. 

Fraoturö, 6e, adj. murtunut. 
Fracturer, v. a. —* murtaa, riktoa. 
Fragile, adj. hauras, jante, mu⸗ 

ralla, vutea; (lumw.) BGeikko, raihnas, 
fatoowainen. 

rutistaa. 

iité, /. hauraus, muralluus; 
heikkous, raihnaus. 

ent, m. vaino, palanen, fire 
pale; katkelma. 

rai, m. kalantutu; falanmäti; fa- 
Tanfikiö; mitä rahakappaleesta on fu: 
unut. 
Fraiohement, adv. raitlaasti, wilp⸗ 

paasti; äsken, wasta juuri; (kuw.) 
ylmälkiskoifesti. 
Fraicheur, 7. vaittius, tuoreus, we 

rewyys, miileys, milpeys, miileä il= 
ma; (meriw.) laubea tuuli ; (läät.) kyl. 
mettyminen ; (kuw.) meremyys; mwirkeys. 

Fraiohie, j. (merim.) hiljainen 1. 
lauhea tuuli. 

ChirT, v. m. (meriw.) liihtyä [tuu- 
[esta]. 

Erairie, f. pidot, lemu, juominti, 
Frais, aîche, adj. raikas, raitis, 

miileä, milpeä; tuore, fuolaamaton; 
äskeinen, taannoinen; weres, mweremwä, 
bobtatva ; termes; lemähtänyt; (meriw.) 
vent f., faubea tuuli; tout f. fait, ihan 
weres 1. uufi; maison toute fraîche 
bâtie, ihka uuft huone. 

Frais, m. wilpeys, wiileys; greud f., 
(meriw.) reimatun märsfyle:in tuuli. 

n 
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juuri, werekjeltä. 
Frais, m. pl. fulungit, kustannuffet ; 

faux f., fimumenot; se mettre en f. 
ryhtyä toimeen, tarttua afiaan. 

Fraise, j. manfilla; fifuffet, bi 
mykſet (wafifan, lampaan); poimutau- 
latin; poimutettu pattarinnus; paalu- 
tus 

Fraisée, f. niittymilla, luikkuheinä. 
Fraiser, v. a. Tihertää, panna poi- 

muihin, laskokjiin; paaluttaa, paalu-at- 
dalla marustaa; kuoria papuja; fotkea 
tailinaa. 

Fraisier, m. manſikka⸗kaswi. 
Fraisil (1 ei äänny), m. kiwihiilen 

tuhka. 
Framboise, f. wabderma, maarain, 

watuffa. 
Framboisier, sm. wabermapenfas. 
Franc, m. franfi (ranskalainen ras 

ba); franffi (europalaifen nimitys itä- 
maisfa). 

Frano, franche, adj. wapaa, irtain; 
merosta 1. rafitulfista mapautettu; wil- 
pitön, totinen; robleamielinen, ujoste⸗ 
[ematon; fiemwä, taiputva, rohkea; jule 
Finen, todellinen, alkuperäinen, aika-; 
f. de port, postimaljusta mapaa; co- 
lonne franche, erillänfä ſeiſowa pi» 
fart; terre franche, ruofamulta; deux 
jours f-s, fafft päimää läwitfenjä. 

Franc, Franchement, adv.wapaasti, 
milpittömästi, fuoraan, ujostelematta. 

Franc, Frangue, adj. franffilais 
nen; langue frangue, frantin tieli. 

Franc-alleu, f. Alleu. 
Franc-arbitre, f. Arbitre. 
Franc-archer, FE. Archer. 
Franc-argent, m.wübentämütün ra- 

hajumma. 
Frano-flef, m. tweroëta mapaa lää- 

nitys, wapaakartano. 
Frane-funin, ? Funin. 
Franchement, ade. ft. Franc, adp. 
Franchir, v. a. harpata, hypätä, 

mennä 1. laskea vlitfe, toifelle puolelle; 
(fuw.) woittaa (mastulfia, esteitä); ir. 
rottaa, wapaiuttaa ; f. le pas, le saut, 
tehdä vratkaifema päätös; f. le mot, 
uhua fuunfa pubtaaffi; Fu f. 
a pompe, pumpnta tyhjälli; f. l’eau, 
purjehtia poikki aaltojen. 
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Frais, Fraiohe, adv. &ln, wasta ; 

Fras 

Franchise, f. weronwapaus; turva, 
art milpittömyys, fuoruus, toti⸗ 
uns; nuorteus, liuffaus, ſiewyys. 

| Francisation, f. laiman ransfalais. 
ta Potoperää todistama afiafiria. 

Franciscain, m. franfisfani-muntfi. 
Franciser, v. a. antaa ranslalæinen 

pääte ulkomaan fanalle. — Sef., v. r. 
omistaa ranskalaifia tapoja. 

Francisgue, f. muinoisten Franko 
fien fotatappara. 

Franc-maçon, m. Wwapaamuurari. 
Franco, adv. postimaljusta mapaa- 

na. 
Franoolin, m. eräs peltopyyn laji 

(perdix francolinus). 
Franc-parler, m. puheenmapaus; 

toapaa puhe. 
Franc-réal, m. eräs puupäärynä. 
Franc-salé, m. määrätty paljous 

fuolaa, jota tullittomana faatiin tuoda. 
Franc-tenancier, €. Tenancier. 
Frango, f. belttu, Betule, franfi. 
Frangeon, m. belttunen. 
Franger, v. a. beltuilla foristaa. 

N Franger, Frangier, m. belttujen te- 
tjä. 
Frangipane, /. eräs manteli-leimofs 

fen laji; eräs hymänhajuinen aine. 
Frangipanier, m. %merifalainen 

puulaji (plumeria). 
Franquette, A la f., adv. fuoraan, 

lurjailematta. 
Frappant, nte, adj. hämmästyttä- 

wä; paikalle ofaamwa 1. fattuwa. 
Frappart, adj. m. frère f., irötae 

munktiveli. 
Frappe, f. rahankuwa, rahanmerlti. 
Frappement, m. lyöminen, foffut- 

taminen. 
Frapper, v. a. ja n. [yödä, foltut- 

taa, foputtaa, taputtaa jokin, paukut⸗ 
taa, taloa; lyödä rahaa; fattua, tehdä 
watfutus johkin, Pohdata; hämmästyt- 
tää; etfiä jlkin rankaistukjella, panna 
äälle, rankaista; f. Vaveuglement, 
aattaa fofeatfi; f. d’anathème, julis- 
taa pannaan; f. des mains, taputtaa 
[äfiä; f. des pieds, pollea, fopistaa ja- 

Fra —* ppour, ous6, s. lyöjä. 
_rasque, f. Tuje, pilantelo, wehkeet, 
ilmeet. 



Frat 

Frater (er = üür), m. haawurin⸗ 
oppilas. 

ternel, elle, adj. weljellinen. 
Fraternellement, adv. weljellifestt. 
Fraterniser, v. n. meljellijesti yh⸗ 

desfä elää; lumata toinen toijellenja 
weljellistä ystämyyttä. 

Fraternité, f. weljelliſyys; weljeys. 
Fratricide, m. meljen., fijaren murs 

Gaaja ; Wweljen, fijaven murha. 
Fraude, f. petos, wilppi; peijaus 

tullimakjujen fuorittamijesja. — En 
adv. petollifesti; tullipeijaukjen kautta; 
falaluljetukjen kautta. 

Frauder, v. a. pettää, peijata, tulli 
malfuisja peijata; falaa kuljettaa. 

Fraadeur, ouse, s. petturi; ſalakul⸗ 
jettaja ; tullipeijari. 

Fraudulousement, adv. petollijesti. 
Frauduleux, euse, adj. petollinen, 

kawala. 
Fraxinelle, f. (tasw.) eräs taswi 

(dictamnus albus 
Frayer, v. a. raiwata, awata (tie); 

hieroa, biestata, hiwuttaa; mwiistää, 
pyyhkäistä. — v. n. kulua; Mutea; elää 
hymäsjä ſowusſa, fopta. 

Frayeur, f. tauhu, kammo, tusta. 
_Frayeux, euse, adj. maljuija, juu- 

rimaljuinen NUO 
Fredaino, /. illimaltainen fuje, pois 

‘famaifuus. 
Fredon, m. liritys. 
Fredonnement, m. lirittäminen, wi⸗ 

fertäminen; hyräileminen; fuvifeminen, 
furina. 

Fredonner, v. n. liritellü ; mifertäti; 
Gyräillä. 

Frégate, f. fregatti-laima; fregatti- 
lintu (pelecanus lus.). 

Frögaton, m. talastusmenhe. 
! fre D, m. fuitfet, ohjaa; (furo.) pal 
o 

0 
+ 

, YT. 

Frelampier, m. epatto, epelö, raukka. 
Frelatage, m. wiinien ]. apteeli-rob- 

tojen wäärentäminen. 
Frelater, v. a. määrentää wiintä, 

apteeli-rohtoja. 
Frelaterie, f. {. Frelatage. 
Fre , 1. Wiinin, apteeli-rohtos 

jen määrentäjä. 
Frêle, adj. hauras, hento, heikko. 
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Frelon, m. Gerhilkinen (vespa cra- 
bro). 

Freluche, /. filkkitupfu. 
Freluquet, m. töö, pöllö, tofjo. 
Frömir, v. nm. wawista, märistä; 

faubistna; lohista, humista, fobista; 
porista. 

Frémissement, m. wawistus, wü- 
ristys; fobina, humina, fobina; pori- 
feminen. 

Frêne, m. faarni, farapuu. 
Frénésie, f. raiwous, mimma, hul⸗ 

nns; (kuw.) Hilitfemätön himo, — 
Frénétique, adj. raimolas, wim⸗ 

mattu. 
Fréquemment, adv. taian tatga, 

tuon tuostakin, aiman ufein. 
Fréquence, f. ufeasti tapahtuma toise 

taminen; paljous, funri joukko. 
Fréquent, adj. ujfeasti tapahtuma 1. 

ilmauntuva; pouls f., taaja ſuonenty⸗ 
pus. 

équentatif, ive, adj. ja s. (fie- 
fiop.) freguentatimi: tehdikkö, joka il⸗ 
maijfee, että alkuperäijen merkitykſen 
toiminto tupahtuu moneen kertaan, eb- 
timifeen. 

Fréquentation, f. ujeasti tapabtu- 
ma fansfjaläyminen 1. Kiyttäminen. 

Fréquenter, v. a. ja n. ufein Käydä 
jtun luona 1. jokin, pitää yhtämittais- 
ta lansfakäyntiä; ufein olla jokin. 

uin, m. eräs tynnyrin laji. 
Frère, m. weli; Iuostarimeli, munt- 

ti; tomeri; f. germain, täyfimweli; f. 
consanguin, welipuolt ſamasta ifästä ; 
f. utérin, welipuoli ſamasta üibistü; 
f. de lait, rintaweli, imiweli. 

Frérot, Frérotin, m. welinen. 
Fresaie, f. eräs pöllön laji (strix fam- 

mea). 

Frosque, f. freoko-maalaus; a f, 
fresfon muotoon. 

Pressure, J. fijälmykfet, fydämyt- 
jet (teurastettujen eläinten fydän, keuh⸗ 
tot ja maffa). 

Fret (= frett), m. laiwanwouraus; 
laiwankuorma, «lasti, laiwallinen ; lais 
wanmourans-paltta. 

Frötement, m. laiwanwouraaminen. 
r, v. a. wourata laima. 

Fréteur, m. laiman-ifäntä, ⸗warus⸗ 
taja. 



Fröt 

t, nto, adj. irma, huisa, Frötillan 
firo, pilttoija. 

Frétillard, arde, adj. wirma, firo, 
Györimä ; liehaklo. 

Frétille, f. pabna. 
_Frétillement, m. büüriminen, hyð⸗ 

riminen, hyppiminen, wawahtaminen. 
_Frétiller, v. n. hääriä, hyöriä, Syy" 

piä; maiwahtaa; £ de la queu, lie 
ruttaa häntäänjä; la langue lui fré- 
tille, fieli yhä liikkuu hänen fuusfanfa. 

Frötillon, /. (euhtana, lebatta. 
Fretin, m. lalanfitiö; pienet kalat; 

failenfaifet huonot tawarat; walitto. 
Frette, f. rautawanne; pyörän na- 

pqwanne. 
Fretter, v. a. wannehtia, rauta⸗ 

wastteella warustan. 

jan herkullinen, herkku; 
f. de, n Ag ttu pb 

0. 
v riandise, f. perſous herkuille; hero 
fut, herkulliſuudet. | 

Frioandoan, m. eräs libaruo’au laji. 
| Fricandelles, f. pi. libataftunen. 

Fricarelle, f. iröta8 nainen. — 
Fricassée, f. eräs liharuo'an laji. 
Frioasser, v. a. leittää lihaa fris 

Tasfee'n tapaan; tuhlata waranja ylel- 
Iijellä elämällä. | 

Fricasseur, m. tubrufoffi, keittäjä. 
Frie-frac, [. Flic-flac. 
Fricbe, /. feto; tejanto; laisser en 

f., kedokſi jättää. 
Frioot, m. herkullinen atria. 
Fricoter, v. n. (yödä herkullinen at- 

tia; elää herkullifesti. | 
Friction, f. himutus, hierons, hiero- 

minen. 
Frictionner, v. a. hieroa, hiwuttaa. 
Frigane, f. wefilorennoinen (phryga- 

MÉigard, m. jöystetty il ard, m. 90) i. 
Frigöfier, v. a. jäähdyttää. 
Frigidité, /. lykenemättömyys (awio- 

liitosſa); wiluttaminen, wiileys. 
—— adj. ont 

otter, Fringotter, v. m. wifer- 
tää, wiferrellä 
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Frileux, onse, adj. wiluinen. 
Frimaire, m. wuoben folmas Luu» 

faufi — ranskalaijen wallantumoutien 
"HA SIL (21 Marrasl. —20 Jous 
ul). 
Frimas, m. buurto, härmä. 
Frime, /. faire la f. de 

wananfa; il n’en fait que 
jen tekee näön wuokſi. 

Fringale, /. toma nältä. 
Fringant, nte, adj. firo, wirma, 

riehalka. 
er, v. m. riehna, hyöriä, Hype 

piä, tansfia. 
Friolet, m. eräö puupäärynän laji. 
Frion, m. auran ruobin, wiuhla. 
Friou, m. (laiw.) merenjalmi. 
Friper, v. a. rypistää, rutistaa; 

pahoin pidellä; turmella, tärmellä; 
tuhlata; abmia, houria; f. la classe, 
joutiloita, wetfuroita. 

Friperie, f. wanbat, fulunert waat⸗ 
teet 1. huonekalut; wanhain mwaatteis 
ben faupitfemiuen, waatekauppa. 
yon Po 88208, m. fyömäri, ahmatti, 

a. 

Fripier, ière, s. manhojen waattei⸗ 
ben faupitfija. 

Fripon, one, s. peijari, petturi, 
waras, lurjus; weitikka. 

Friponneau, m. weitikka. 
Friponner, v. m. peijata, näpistellä, 

varastaa. — v. «. weitiloita, fujeita 

olla ole» 
la f., hän 

Friponnerie, f. petjaus ; weitiflune. 
Friguenelle, /. roirnaffa, weiliste⸗ 

fewü nainen. 
‘Friquet, m. metfämarpuinen. 

ire, v. a. paistaa pannusfa; de 
quoi f., jotalin fyötämälkji. — v. «. 
paistua, füristä. 

Frisage, m. puinen ristikko. 
Frise, f. eräs palju karwakangas; 

eris laji hollantilaista palttinaa; (ra- 
fen.) friifi; chevaux de f., (fotam.) 
paalusaita. - 

Friser, v. a. fähäröitä, tiharoita, 
fiebfuroita, ſiroa (hiulfet); nypellä, nuk⸗ 
[ia (fanfaita); panna märähtämään: 
le vent frise l’eau. — v. ». lihertyä, 
tähertyä. 

Friseur, m. hiusten firoja 1. kiehku- 
voitfija. 



Fris 

Frison, tirtoraitta, . ——— Frisotter, v. a. 
Friquette, 7. (Tirjap.) febitfoinen. 
Frisson, m. wäristys, pyöristys, wi- 

Inn wäreet (tanbista); wawistus, mies 
lenfiifutus. 

ement, m. wäriſeminen, 
wawistus. 

Frissonner, v. n. märistä, wawista, 
päyristää. 

laulaan nuffiminen. 
Frit, ite, part. ja adj. paistettu; 

Rämiöön, yuttan jontunnt. 
Fri (1 ="), . eräs filja 

laria). 
Fritte, f. lafisaine. 

, f pannnéfa paistaminen; 
fulatettu wot ]. muun radma; paistettu 
a 
Frivole, f. adj. turhamainen, turha⸗ 

mielinen, kemwytmielinen, mitätön. 
Frivolité, f. tuvhamaijuns, kewyt⸗ 

mieltfhys, mitättömyys. 
Froc, m. munflipulu, munkkikaapu, 

swiitta. 
Frocard, m. mnnfti. 
Froid, m. tylmyys:; Lylmäkiskoifuus; 

j'ai f, minun on ylmä, palelen; il 
fait f., on ftylmä ilma; battre f. à 
gn. olla kylmäkistkoinen jfuta kohtaan. 

Froid, oide, adj. kylmä; (tum.) ful- 
määiskoinen; Dylmäwerinen, hämmäs- 
tymätön; à f., Mylmältä; battre à f. 
takoa ylmältä. 

Froidement, adv. tylmästi j. n. &. 
. Froideur, f. Pylmyys, wilu; Kyhmä- 

fistoifuns. 
Froidir, v. n. Se f., v. r. jäähtyä, 

käydä Lylmätfi. 
Froidure, f. tylmyys. 
Froidureux, euse, adj. wiluinen, 

wilnke arka. 
Froissement, m. mufertaminen:; hie» 

rominen, hiestaminen; mylertäminen, 
rutistaminen; loukkaaminen. 

Froisser, v. a. mufertaa: bieroa, 
hiestaa; mykertää, rutistaa; loukata. 

Froissure, f. lonfattu 1. hiestaantu- 
uut paitlla. 

Frölement, m. nirhaaminen. 
ler, v. a. nirhata. 

Fromage, m. juusto. 
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e, /. hinsten kiherryö 1. fivons; | n 

Fron 

Fromager, ère, s. junétemwaluris- 
taja; iumstolauppias. 
—— m. junétolantalo; juus- 

totebü. 
Fromagerie, f. junstoleittiö. 
Fromagoux, euse, adj. junstomai» 

nen, junstonfaltainen. 
Froment, m. webnä, nifu; f & 

Inde, turtlilainen mwehanä. 
Fromontao6, 6e, adj. mehnänkaltai» 

n. 
Fromentage, m. jymämero, maa- 

wero. 
Fromental, m. (tasw.) /avena ela- 

ttor). | 
Fromented, f. webnäjaubot ; wehauäs 

welli. 
Fromenteux, euse, adj. jhwärikas, 

wiljalas. 
Froncement, m. rypistäminen; ryp- 

pyyn vetäminen. 
noer, v. a. aroa, poimuta; tt» 

pistää, wetää ryypyyn. 
Froneis, m. Fronçure, f. ryppy, kurt⸗ 

tu, poimu. 
Fronele, f. Furoncle. 
Fronde, f. linfo; hawurin füüre; 

puolnenimithe ranskalaifesja homisja 
Ludwig XIV ala-ikäijyyden aikana. 

Fronder, v. a. linfoa, lingota, wis- 
tata, heittää; moittia, parjata, napis- 
ta. — v. n. parjata hallitusta. 

Frondeur, m. linfoja; hallitukſen 
parjaaja; napistaja, nurifija, parjaaja. 

Front, m. otfa; kaswot; muntantien 
eläinten pään etupuoli; etupnoli, rinta 
puoli; (fotam.) rinta, fotarinta ; (fntv.) 
pouoren Gnipyn 1. rinta; avoir le f. de 
c., olla Tylliki häwytön tekemään; 

n’avoir point de f., olla kaikkea te 
maila; de quel f. peut-il, eifb hän 
häpee? — De f., adv. etupuolelta, rine 
tapuolelta, [äälimättä, lmeifesti: wie⸗ 
rekkäin; yhtähaamaa. 
Fron . Fronteau. 
Frontal, m. päärtpa, päänauba ; fols 

muinen nuora, jofa pingotettiin pään 
varat fibuttamista mwarten; hemwofen 
otja. 

Frontal, ale, adj. otjan-, otſa-. 
Fronteau, Fron m. püitfien ot 

ſahihna; musta tilla ruumiin faatto- 
hewofen otfasfa; furubuntu; juutakais 



Fron 

Ren otiabibna, jota rukoilesjauja käyt- 
tävät. 

Frontière, f. vaja; à f., rajalla 
olema. = 
Fron m. frontignac (eräs 

wiinint laji). 

.Frontispice, m. rafennukjen etupuoli; 
nimilehti; kuwa nimilehden edellä. 

Fronton, m. frontoni, foristus (ta- 
mwallijesti — Polmifulmainen) huoneen 
pää-omwen 1. affunain päällä; peräpeilt 
(laimasfa). 
Froqu , 66, adj. munkilfi puleutu- 

Nu L 3 

Froqueur, m. (tvanb.) tienkorjaaja. 
Frottage, m. hierominen; biestaus. 

. Frotter, v. a. hieroa ; kiillottaa (laat- 
tia); woidella; fuomia, hutkia. — So 
f, v. r. biestautua toinen toistanfa 
wastaan; fun.) (à gn) werutella; 
antautua jlun pariin, Fmppuun. 

Frottour, m. laattian Piillottaja ; bie- 
roja, vasmaaja. 

Frottoir, m. hierong-, fiillotusriepu; 
pelnriepu; huimausmaate; bierous-, 
iillotusharja. 

, v. n. pillillä lintuja hou⸗ 
tutella. 

Fruotidor, m. wuoden lahdestoista 
tuulanfi ranskalaijen wallankumoukſen 
ajanlaslusja (18 Elok. — 16 Syyst.). 

Fruotiföre, adj. hedelmiä tasmaima, 
mäs, 

Fructifioation, f. fiemenlaite, fie 
mentelo. 

Fruotifier, v. a. tuottaa hedelmiä. 
Fruotueusement, adv. edulliſesti, 

hyötyijästi. 
Fruotasux, euse, adj. hedelmällinen; 

(huv.) tuottamainen, Hyötyijä, edullis 
nen. 

Frugal, ale, adj. tohtuullinen (ruo'- 
a8fa), niukka. 

Frugalement, ado. tohtunlijesti, 
niukasti. 
a aaalitö, f. Tobtuullijuus, nink⸗ 
us. 
Frugivore, adj. laswista, hedelmis⸗ 

tä elämä. 1 J 
Fruit, m. hedelmä; hyöty, etu, ſato, 

tulo, woitto; fohdun Gedelmä, lauta- 
moinen; maleistuola; muurin fapene- 
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minen ylöspäin; — fes, pl. laihot, 
wilja, wuofitulo. 

Fruitage, m. puunbebelmüt. 
Fruitager, v. m. (waub.) poimia Ge- 

delmät puusta. 
Fruiterie, /. bebelmätfauppa. 
Fruitier, öre, s. Hedelmäkauppias. 
Fruitier, ère, adj. hedelmän tanta- 

wa, hedelmällinen. — m. bebelmüpnis- 
to; hedelmä-aitta; paikka, misjä tals 
mella hedelmät fäilytetään. 

Fruition, f. nanttiminen, edukſenſa 
käyttäminen. 

uin, St Frusgnin, m. jlun 
fofo omuifuus, falut 1. tamfut. 

Fruste, adj. kulunnt [rahoista]. 
Frustratoire, j. ajan tuoittantis 

feffi 1. oikeuden pettämistä warten teb- 
ty (efim. mwäite). — m. fofurilla ja ka⸗ 
nelilla felotettu miini. 

Frustrer, v. a. peijata, pettää, fa. 
lata jlulta; (kuw.) £ l'espérance de 
gn, turhalfi tehdä. 
Frutescent, nte, adj. penjastaiva, 

penfaantapainen. 
Fuca, m. eräs ahwenen laji. 
Faougs (s ääntyy), m. (tasmw.) ifo- 

ajolas, merensajokos PATA 
Fugace, adj. ({Hüf.) haihtuma, pian 

tatoowa. 
Fugaoitö, f. baibturwaifuus, fatoo- 

maifuns. 
Fugitif, ive, adj. larannut, karku⸗ 

lainen; fatoomainen, baibtuwa; piéce 
f-e, lentoliria; poésies f-es, pienet 
vunoelmat. 

Fugitif, m. farlulainen. 
Fugue, f. fuga (mufilisfa). 
Fuie, f. mihäinen kyyhkyislaika. 
Fair, v. n. paeta, farata, lähteä pa- 

oon; merukkeita 1. estelmykjiä à ; 
(hu) wirtailla, mieriä, rientää pois, 
abota; jäädä tarklaamatta; (mea) 
paeta; wuotaa. — v. a. wälttää, Farttaa. 

Fuite, f. palo; (kuw.) mälte, telo- 
fon, estelys. 

tion, f. fähmettymän metale 
lin äkillinen lotto, fun fe on puhdise 
tunut; leimaus, kalewanwalkes. 

Fuligineux, euse, adj. nofinen, no'en- 
kaltainen. 

Fuliginositö, f. nolijuus, no'eulal- 
taifuus. 



.Fulm 

Falminal, ale, adj. utkojenpilwinen. 
Fulminant, nte, adj. jyrifemä, paut- 

uma, jyrähtämä, falamoitjema; (kuw.) 
pauhaama, mihasta raiwoowa; poudre 

panttupulmweri | 
tion, f. panklaus, räjähdys; 

Ppaamillijen bullan juhlallinen julista- 
minen. 

Fulminer, v. n. paulahtaa, räjübs 
tää; (fuw.) wibasta raimwota, paubata. 
— v. a. mgxblalliſeeti julistaa paawil⸗ 
linen bulla. 

Fumage, m. hopealangan kultaami⸗ 
nen Faite er i N N N 

n j. ſuitſewa, höyrywä. 
Famée, f. ſawn, höyry, pänkä, haila, 

Baju; — f-s, pl. les f-s du vin, wii- 
vin höngät; les f-s de l'ambition, 
tunnianhimon hurmaulkfet; metfä-eläin= 
ten fitta. 

Fumer, v. n. fawuta, jie höy⸗ 
rya; (tuw.) raiwota wihasta, kaͤrſi⸗ 
mättümybbesti — v. a. jatvuttaa, 
polttaa tupakkaa; fannottaa. 

Fumeron, m. fuitfema fekäle, 
Fumet, m. paistetun lihan haju; 

wiinin lemu. 
Fumeterre, f. (fasw.) emälki, kak⸗ 

foisruoho, maajappi (fumaria). 
eur, m. tupalanpolttaja. 

. Fumeux, euse, adj. päihdyttävä, 
juomuttaiva. 

ler, a. fontatunfio, lantaläjä. 
Famigation, f. fawuttaminen, fawue 

Fumiger, v. a. fawuttaa. 
Fumiste, «=. fe, joa parautaa fa- 

mwuawia tulifijoja. 
Funambule, m. töydenhyppijä, nuo- 

tallatansfija. 
Funöbre, adj. hautausmenoihin kuus 

Tuwa, hantajaiss, maabanpauijais-; 
(luw.) jurtea, famala. 

roment, adv. furleasti. 
Funer, v. a. (lairo.) tallata. 

. Funörailles, f. pl. bautajaijet, pei- 
jaijet, maahanpanijaifet. 

éraire, adj. bhautansmenoihin 
huuluwa; vuumiin-, snaahanpanijaio-. 

Funeste, adj. lamala, ſurkea, onne 
ton, turmiollinen, 
Funestement, adv. lamalaëti j. u. €. 
Funeur, m. tallaaja. 

343 -Fuse 

Fu L. Fongus. 
Funioulaire, adj. machine £, 18 

filä marustettu wipufin. 
Fanin, m. (laiw.) termaamaton füvfi. 
Fur, m. auf. et à mesure, à f. et 

mesure, fen mukaan, fen fubteen. 
| t, m. portimo (mustela furo) 
jota Päytetään fantinin ajosja; (kuw.) 
nuustkija, lulki. 

Fureter, v. n. ajaa faniinia portis 
molla; (fuw.) nuustkia, lulkia. 

Fureteur, m. jola portimolla fanii- 
nia pyytää; (kum.) nuuekija, ukki, uus 
tisten kerääjä. 

Fureur, f. raimo, wimma, Hurja 
wiha, vajuus; himo; paha tapa; into, 
innostus, hurmos; à la f., vaitwol- 
kaasſsti; — f-s, pl. raimoominen, wim⸗ 
mastus, burjiétuminen. 
Fnribond, nde, adj. raimokas, raju, 

wimmattu. — m. raju 1. raimolas ih⸗ 
minen. 

Furie, f. raimo, rajuus; raitviotar, 
äimätär. 

Furieusement, adv. rairvofasti j. 
n. €., tamwattomasti. 

Furieux, euse, adj. vaimoja, jule 
mistunut, wimmattu, raju ; hirweä, ta- 
Wwaton. — m. wimmattu ihminen. 

Furin, m. (laiw.) aama meri. 
Furolies, f. pl. wirwatuli, noidan- 

nuoli, lieftiô. 
Furoncle, m. äfämä, putfama. 
Furtif, ive, adj. falainen, falamihe 

tainen. 
Furtivement, adv. falaifesti, fala- 

mihlaa. 
in, m. eräs puu (eronymus eu- 

ropaeus). 
Fusarolle, f. pilarin taula. 

rävarfi; 
fut.) le 

Fuseau, mm. toärttind, Le 
fäämi, puola; nypläpalifta; 
f. des Pargues, Sarcien, onnettarien 
lanta; jambes à f., jalat luin pienat. 

Fusée, f. rullallinen 1. puolallinen 
lantaa; raketti; ſytytystorwi; juoljus 
tuli; fiefuraratas tellosja; luunkaltaie 
nen Pasmannainen hewoſen jalasja ; te» 
la, I napa. | 

Fuselé, 6e, adj. lääminmuotoinen, 
colonne f-e, mabalas pilari; doigts 
f-s, fuippopüäifet formet. 

er, m. huilunfoittaja. 



Fuse 

Fuser, v. n. lemwitä, leietä, 
tyä; rapautua, mureuta. — v. a. 
yhteen jomwitella eri mielipiteet. 

Fuserole, f. puolan tara. 
Fusibilité, f. (ulamaifuus. 
Fusible, adj. ſulawa. 
Fasiforme, adj. puolanmuotoinen. 
Fusil (1 ei üdünnt), m. tulirauta, 

tululfet; limfiölukku (pysiysfä), fan- 
kinkanſi; hiwutusrauta, himoin; pHys- 
fy, fimääri; battre le f.. iskeä tulta; 
pierre à f. limfiö, limpft. 

Fusilier, m. muéletbri, pysiyjoturi. 
Fusillade, /. pysfytnli, pysjyn-am- 

muuta. 
Fusiller, v. a. ampua tuolemaan 

tuomittua fotuvia; ammuskella — Se 
£, v. r. ammuskella toifet toiflinfa. 

Fusillette, f. wähäinen raketti. 
Fusion, f. fulattaminen, fulatus, was 

laus; (tuw.) puolueiden yhteenfulanti. 
nen; fopiminen, ſowinto. 

Fuste, f. eräs mähäinen fonto-alus. 
Fustet, m. Peltapuu (rhus cotinus). 
Fastigation, f. raipoilla ranfaife 

minen, witfominen. 
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tt ñ Fastiger, v. a. vatppoa, witfoa, ruos- 

Gâch 

a. 
Fat, m. pyeſynpuu, «tukki; pilarin 

warfi; TRA juoma nuyri ; er 
pää (puinen kaikenlaifisja työkaluisja). 

Futaio, f. fortea L forfenpuinen metjä. 
Fataille, f. tyhjä tynnyri; uurre-astia. 
Futaine, f. parffumi. | 
Futainior, m. parffuminfutoja. 
Fut6, 6e, adj. pahainouinen, paha 

elfinen, liukas. 
Futée, [i kitti, iskos. 
Futil, ile, adj. turha, mitätön, huo⸗ 

no, Halpa. 
Fatilité, f. 

kelwottomuus. 
Fatar, uro, adj. wastainen, wasta⸗ 

tulewa. — s. hlkä, morfian. 
Futur, m. (tieliop.) futuri. 

turition, f. wasta topojtuminen, 
tapahtuminen tulemasja ajasja. 

Fuyant, nte, adj. palenema. 
Fayard, rde, adj. palenema, farfulais 

nen. 
Fuyard, m. farusfa, pa'osja olema 

fotamies, farfnlainen. 
Faye, 1. Fuie. 

mitättömyys, halpuus, 

G, 

Gabare, 
lastimene; 
merlon laji. 

Gabarer, v. a. luljettaa lastimenettä. 
Gabarier, m. lastiweneen (gabare'in) 

tuljettaja; lastimeneen purkaaja. 

6 eräs jokti⸗alukſen laji, 
ormalaitva; eräs fala- 

Gabie, f. (laim.) märsiy. . 
Gabier, m. märejymiss, -wabti. 
Gabion, m. wallitusfoppa. 
Gabionnade, /. fuojeleminen walli- 

tuskopilla. 
Gaburon, sn. (weriw.) folninki ; mas- 

Gabarit, Gabari, m. laimantaama, : ton wahwike. 
mali. 

Gabatine, f. 
qn, peijata, pettää jfuta. 

Gabelage, m. fuolankuimaamifen ais 
la; fuolamero. 

donner de la g. à | fattolourun j. 
Gâche, /. finkilä, vautakynfi lutun, 

m. (. titnnittämifelfi ; 
Jawanue, jolla taitina fefotetaan. 

Gâcher, v. a. fefottaa 1. määntää 
muurijaivea j. m.; äestää; hutiloita, 

Gabeler, v. a. kniwulawoilla fuiwas tehdä työ Huonosti, järkeästi. 
ta fuoloja. 

beleur, m. fuolameron kantaja 1. 
nogtaja; fnolameron wouraaja. 

elle, f. fuolamero, fuolatulli; | 
fnolasaitta, -marasto; ſuolawoura. 

Gäohette, /. Hana, piihana pyefysfä; 
toëbäinen finlilä. 

Gâcheur, m. taikinan ſotkija; hutilus. 
Gâcheux, onse, adj. murainen, let 

; teinen, mutainen, Hyyhmäinen. 
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Gachis, m. muta, mura, liete, vyös| taa (peliofä); moittaa palkinto; mwoits 
nä, hyyhmä; rapalko, lätäkkö; (Inro.) 

ikinen pula. 
Gade, m. tuvsla-lala. 
Gadello, . punainen tikkerperi. 
Gadelier, m. tillerperi-penfas. 
Gad m. malin ruoffooja. 
Gadoue, f. mafinfanta. 
Gaffo, f. felfi, fanwoin. 
Gaffeau, m. mähäinen feffi. 
Gaffer, v. a. iskeä kiinni fetfili. 
_Gagate, f. gagati, wuoripili, kulta» 

pibla, merenkulta. 
Gage, m. pantti, waluute, wafuus; 

merlti, ojote; Iuotettaman miehen 1. 
talamiehen talteen pantu tamara; we 
bonlyünti-fnmma; — g-s, pl. palkka, 
pesti; g.-mort, pantti, jonka tuloja 
ei lueta melan fuoletutieffis g.-vif, 
pantti, jonka tulot luetaan melan tuos 
letntſekſt; g.-du combat, taistelu- 
merffi; jouer au g. touché, pantti- 
leikkiä leikitä; casser aux g-s, panna 
wiralta pois; demeurer pour les g-s, 
faatua taistelu-kentälle, joutua jota- 
mangilfi, tulla muiden puolesta mass 
taamaan; emporter les g-s, woittaa 
weto; à g., palkasta, palkalla. 

Gagor, v. n. Iyöbä wetoa. — v.a. 
anna jlin metoon; palkata, pestätä; 
Pon uhalla haastaa. 

Gagorie, f. panttaus, takamarikkoon 
fiviotus (jolloin tawara jää omista» 
jan tafa). 

Gagonr, euse, s. medonlyöjä. 
Gagoure, f. wedonlyönti ; mwedbonlyön> 

tiin pantu tawara: soutenir la g., py» 
ſyä 1. testää Janfteiojanja. divival 

Gagiste, m. palklamies, püiroäpal- 
kalla tekijä, palttiota mastaan tekijä. 

ble, adj. jota on mahdollinen | tu 
woittaa; terre g., miljeltämälkki tel, 
mollinen maa; — g-8, m. pl. wilje⸗ 
lysmaat. 

Gagnage, m. laibun; — g-s, pl. lais 
ho, tasmaiva wilja. 

ant, m. woittaja (pelisjä). — 
adj. numéro g., woittawa numero. 
Gagne-denier, m. työmies, palfta- 

tes 
Gagn e-pain, m. elatnskeinv. 
gagne petit, m. teränhiwoja. 
Gagner, v. a. anfaita, ſaada; woits 

taa; metää puoleenfa, miehättää, mie» 
listyttää; faamwuttaa, faaba päällenjä 
(tauti); faamwuttaa, päästä perille, 
faaba kiinni, joutua; g. sa vie, ans 
faita elatukjenfa; g. bien sa vie, tulla 
hywin toimeen; g. sur qn, päästä moi. 
toille jtusta; g. chemin, riennättää 
fullunja; g. les champs, päästä pa- 
foon; g. le rivage, faamuttaa ranta, 

ästä rannalle; g. le village avant 
a nuit, joutua lylään. — v. n. joutua, 
faapna; päästä mwoitolle, Leetä. 

Gagnour, m. woittaja. 
Gagui, f. palju ja hauska muija. 
Gai, aie, adj. iloinen, hilpeä, bang 

fa, teipas; chambre g-e, maloifa ja 
hauska huone. 
Gai, adr. iloifesti j. n. e. 
Galao, m. pyhäpuu (Juajaonum). 
Gaiemont, Gaiment, adv. iloifesti, 

Hilpeästi, reippaasti. 
jeté, Gaité, ado. iloijuus, Hile 

peus; wirmuns (bewofesfa); lapfelli- 
ſuus, jofellus; de g. de coeur, tabal- 
fanfa, täydellä aifomutfella. 

Gaillard, rde, adj. hilpeä, rattoifa, 
wilkas, lystikäs; ylönsannettu; kewyt⸗ 
mielinen; humalainen; reipas, rohkea; 
vent g., niuba tunli. — m. ja f. wei⸗ 
tikka. — 4. f. irstas nainen. 

i m. (ann) g. d'avant, lais 
—* potaluuf; ’arrière, laimwan flan. 

anfi. 
Gaillardement, adv. hilpeästi, reip- 

paasti, weitillamaifesti. 
Gaillardelotte, f. iiri, lippu fofs 

la: ja mefanimaston pääsjä. 
Gaillardet, m. mefanismaston witri. 
Gaillardise, /. pilapube, leiftipube, 
je. 
Gaillet, m. 1. Caille-lait. 
Gain, m. woitto, Hyöty, etu; don- 

ner g. de cause, myöntää menettä- 
neenfä, luopua yritykjestä. 

Gaine, f. tuppi; mutraali, päällys; 
alusta (meistohuvan). N 

Gaînier, m. wutraalin tekijä, tuppes 
lontekijä; eväs penfas-laji Iudeasjä 
(cerois siliquastrum). 

Gaité, FE Gaieté. 
Gala, Gale, m. juhlallijuus, juhla 

(bomeisfa), gala. 
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Galacte, m. maitohappoinen fuole. Galerie, 7. falteri, fali; faman-ai- 
Galaotigue, adj. aci 

gappo. N 
Galactite, f. eräs elolukan laji (con- 

taurea); ertis jaspiskimen laji. 
Galactose, f. rawintonesteen muute 

tuminen maitonesteelfi. 
Galamment, adv. fiemästi, fivosti, 

tohteliaasti, fiististi, hienosti, taita- 
watti. 

Galanga, m. galanga-juuri, galgan- 
juuri. 

Galant, nte, adj. kelpo, funnon-; 
fobtelias, fiirvo, naifia mielittelewä; 
ftemwä, fico, pulskea, kaunis; g. hom- 
me, tunnon mies; homme g., nais- 
uros; femme g-e, lemmenjuonia ra- 
tenteleva nainen; lettre g-e, lempi. 
irje. : 
Galant, m. nais-uro8, rakastaja. 
Galanterie, /. tohteliaijuus, fuifens, 

ſiewyys; naisten mielitys; firopubeet 
naifille; lemmenfauppa; fiemät ystä- 
mille annetut lahjat; pabatauti. 

Galantin, m. nais-hempu. 
Galantine, /. eräs berfullinen feitos 

e g. maito: 

Talkkunan 1. tafikanlihasta; eräs kukka | D 
(galanthus nivalis). 

Galantiser, v. a. tlönpaltifesti ja 
naurettawasti naifia fuofitella. 

ie, f. linnunrata. 
Galbanum (um = oom), m. eräs 

pihan laji; (luw.) tyhjä lupaus; ares: 
tihuone, putka. 

be, m. eräs koristutſen laji va- 
kennnkfisſa. 

Gale, f. ſyhy, ſyhelmä, rohtuma, 
kapi; eräs puiden tauti. 
alé, m. eräs Paswi (myrica gale). 

6a0e, Galéasse, f. taljaafi. 
Galée, f. (Pirjap.) wormu. 
Galofretior, m. vahjus. 
Galöga, m. eräs palkokasvi (galega). 
Galöne, f. happilyiin, lyijynmalmi. 

énisme, m. Oalenon järjestelmä 
(lääketieteesjä). 

. Galéopsis, m. g. piquant, mälipil» 
life (galeopeis tetrahit) ; g. des champs, 
peipinen (galeopsis ladanum). 
se fonfit, raappia, ſy⸗ Galor, v. r. 

hyttää itfenjä. 
_Galère, f. faleri; — g-3, pl. lale- 

rirankaistus. 

kuisſsten fuurien miesten muotokuvien 
fofoelma; käytämä läpi fofo rafennul. 
fen; Patfelijain joutffo; teaterilalteri ; 
Sa)" lehteri ; käytävä (malmifaiwot. 
810). 
Galérien, m. faleri-oria. 
Galerne, f. {uobetunii. 
Galet, m. fomero; fomerinen ranta ; 

eräs leiffi jomerokimillä. 

ak m. ullakko, ullakkohnone; 
eli. 

Galette, f. eräs ohut pannukakku; 
{aiwantorppu. 

Galenx, onse, adj. ſyhyinen, fapi- 
nen, rupinen. 

Galhauban, m. (laimw.) partunat. 
Galimafrée, /. eräs libaruo'au laji; 

(luw.) pöpörö, fefafottu. 
= Galimatias, m. felafotfu, mosta, 
juoru. 

Galion, n. eräs laji juuria espanja- 
laifi laimoja, joilla etelä-Amerilkasfa 
äytiin. 
Galiote, /. galioti, eräs mähäinen 

aalfi. 
Galipot, m. fuufenpibla. 
Gallipoter, v. a. luufenpih'alla ras⸗ 

mata. 
= Galle, /. pabla, jola ilmaantun leh⸗ 

disfjä ja puisja tikkojen pistolfista; 
noix de g., fal-eppeli. 

Gallican, ane, adj. gallilaninen, 
ranélalaifeen Kirkkoon fuufuwa: l’église 
g-e. 

Gallioisme, m. omituifuus ransfan 
fielesfü; wieraan fielen rakennukſeen 
fowitettu vanskan omituifuus. 

Gallicoles, m. pl. eräs Gyönteifen 
{nfu. 

Gallicomanie, !. Gallomanie. 
68, m. pl. fananfutuifet lin- 

nnt. 
ä Gallinasse, f. Vrafilialainen korpi- 
otfa. 
Gallinseote, m. erää byünteisfulu, 

johon koſenilli kuuluu. 
Gallique, adj. gallilainen ; acide g., 

lal-eppelin happo. 
omane, s. vanskankiihtoinen; 

kaikkea ranskalaista fuofiwa 1. Garras- 
tama. 



Gall 

Gallomanie, /. x anélefiiblo. Ganer, 

Gallon, m. englantilainen twetelien (orttipelisfä). 
aineiden mitta. | 

Galoche, /. talosfi; puu-anturainen 
tenlä; menton de g., pitlä 1. fuippu 

Galon, m. faluuna, fultar, hopea- 
naubus. 

Galonner, v. a. fultas, bopeanau- 
'hulfilla koristaa. 

Galonnier, m. faluunan 1. naubus 
ten telijä. 

Galop, m. lauffa, nefinen; galoppis 
awalfi; au grand g., täyttä nelistä. 

Galopade, f. galopadi; matka, jota 
Tuljetaan täyttä nelistä ajaen. 

Galoper, v. n. melistää, laukata, 
Tulkea nelistä; (fuw.) puuhata, reuh⸗ 
toa afiata toimittaesja. — v. a. pan- 
na nelistämään; ahdistaa, olla kim⸗ 
pusfa. 

Galopin, m. juoffupoila, käskypoita. 
bet, m. eräs mähäinen huilu. 

vanigue, adj. galwaniuen. 
Galvaniser, v. a. galmanoita. 
Galvanisme, m. galmanismo, gal- 

mani-fählö. 
Galvauder, v. a. pahanpäitväijet 

Let räämätä; faattaa epüjäriestbt- 
een, pilata, tär 

Eee k Guötres mn. o Le . 

6, am L. Camaleu. 
Gambade, f. ilmaan keitlans ]. hyp- 

päys. 
| Gambader, v. m. feilata 1. hypätä 
ilmaan. 

Gambage, m. mero foti-oluen pa- 
nosta. 

Gambiller, v. n. lewottomasti beit- 
tää jallojanfa, pottia [lapfesta]. 

Gamelle, f. merimiesten ruokapytti 
1. vuola-astia laiwasſa. 

m. poila-nalilla; tatupoila. 
= Gammo, f. mufili-fämelikkö; chanter 
à qu sa g., atfalajilla fättiä jfuta; 
être, mettre hors de g., olla hämillä, 
jaattaa yämille. 

Gamologie, f. tutkinto awioliitosta. 
Gamuto, f. palmun niini. 
Ganache, /. Jeulalun, leutapieli (be 

woſen); (furw.) kykenemätön nahjus. 

347 Gara 

v. m. jättää tiffi tekemättä 

anga, m. eräs teeren laji, 
Gangliforme, adj. hermoſolmun⸗lal⸗ 

tainen, fuylün-laltainen. 
Ganglion, m. ganglio, hermofolmu ; 

fyylä, liika. 
Gangrène (gan = fang, ja feurr.), 

f. tuoleman mitat; eräs tauti puisja; 
— turmiollinen oppi, turmelusta 
ewittämä pahe. 
Gangréné, 6e, adj. luolemanmihat 

faanut. 
se Gangréner, v. r. faaba fnoles 

manwibat. 
Gangrönoux, ouse, adj. luolentans 

wihojen kaltainen; kuolemanwihat faas 
uut, 

Gangue, f. malmijuoni; fuoni (li- 
wesfä). 

Ganivot, m. eräs mähäinen haawu⸗ 
rinmeitfi. 

Gano, ins. tilli annettakoon minulle! 
(pelisfä). 

Ganse, PA 
nauharuuſu. 

Gant, m. ſormilas, hanſilas; tump⸗ 
pu; g. bourré, mieffailu-formitas; se 
donner les g-s d'une affaire, pitää 
jät toimi anfionanja. 

Gantelée, f. tellokukla (oampanula 
traohelium) | 

Gantelot, «m. (wanh.) taistelubans 
fllas ; eräs haamwankääreen laji. 

ter, v. a. wetää otan ikun 
käteen. — v. m. ſopia [hanftloista]. — 
Se g., v. r. wetää hanfjikkaat käteenfä. 

Ganterie, f. hanſittaan tekijän teoke 
fet, sammatti. W 

Gantier, ère, s. hanfillaantelijä. 
Garançage, m. frapilla märjäämi- 

batunpaula ; osmanfolmu, 

uen. 

Garance f. Irappilaswi (rubis tine- 
torum) 

Garancer, v. a. frapilla mwärjätä. 
Garanocière, /. trappi- maa, -pelto. 
Garant, nto, s. talausmies; talans; 

faupautalaaja; afiankertoja. 
Garantie, f. takaus, waluus; fau- 

pantakans; fuoja, tura. 
Garantir, v. a. ta'ata, wastata, men- 

nä edeswastankfeen; waluuttaa; (de) 
fuojella, turwata jltkin; korwata. — 
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Se &., v. v. (de) fuojella, turivata it-| Gardo-magasin, m. malaſtinin hoi⸗ 
jeté, taja 

Garbin, m. lonnastunli. 
Garbon, m. —e— 
Garbure, /. faaliliemen laji. 
Garoo, /. portto. NOIN 
Garoette, f. (laiw.) feifinki. 
Garçon, m. potkalapfi; nuorukainen ; 

nuori mies; naimaton mies, wanha 
poika; oppipoika, Lijälli; palmelija; 
lyyppäri; fauppapalwelija; g. de la 
noce, nuobemies; mener une vie de 
o elää naimattomana; vieux g., man- 

poila; beau g., aila-poila, huma- 
ainen. | 
Garoonnet, m. mähäinen poika, pois 

fanen. 
onniöre, /. tyttö, joka mielellän. 

ſa fenrastelee potkain kansſa; poikamai⸗ 
nen tytts. 

Garde, /. hoito, huosta, fnojelns, 
holbous; mahti, benfiwartiasto; wah⸗ 
dinpito, warttoitfeminen, wartio, war- 
ttiajouffo, wahtijoukko; fairaanboitaja ; 
mielankahma, -käfkmarrus ; maroillenf a 
ajettuminen (miekkailusfa); g. natio- 
nale, fanfalliswartiasto: monter, des- 
cendre la g., mennä wartiolle, päästä 
mwartiosta; se donner g., (de g.), être, 
se tenir sur ses g-s, olla waroillan⸗ 
ja, fawabtaa; il n’a g. d’acheter, ei 
hän huoli ostaa; g. avancée, etumars 
tio; être hors de g, olla marusta- 
maton; g. à vous, warofaat! prendre 
g., pitää waralla, waroa. 

Garde, m. wartija; wabtimies, pos- 
timies; faartilainen; wartijoitſija; g. 
du corps, hentiwartija. 

Garde-bois, m. metjämartija. 
Garde-bonnet, m. (afin-päälys. 
Gardo-bourgeoise, f. (latit.) porwa- 

rifäätyisten wanbempain oikeus ala- 
iläisten lastenja omaifunden nantin- 
toon tiliä tekemättä (aatelifista fano- 
taan: Garde-noble). 

Garde-bontigue, m. tanppapuotiin 
mahenemaan jäänyt tamara. 

Garde-ohasse, m. jahtipaltelija, 
metfämartija. 

Garde-corps, m. 1. Garde-fou. 
Garde-côte, m. rantamartija. 
Garde-fou, m. tulen mwarjostin. 
Gardo-foa, m. lüfipnu. 

Garde-malade, m. ja s. fairaanhoi- 
taja. 

Garde-manche, m. hihan päälys. 
Garde-manger, m. vuolkalanmmis, 

ruofafomero. 
Garde-marine, m. merifabetti. 
Garde-meuble, m. taluhnone, Gmo- 

neenkalun aitta. 

Garde-nappo, m. ruofa-astiain alle 
pantama afetin pöytäliinan juojelemis- 
ta warten, 

Garde-noble, t. Garde-bourgeoise. 
Garde-note, m. notario. 
Garde-pöohe, m. paikkakunnallinen 

talastukjen ja laimakulun tarkastaja 
jokiweſisſũ. 

Garder, v. a. fäilyttää, tallettaa, 
Pätkeä; noudattaa, pitää, pidättää Ino- 
nanja; hoitaa; maalta, holhota; ware 
tioita, mwarjella, (uojella, puolustaa ; g- 
la maison, pyſyä fotona ulosmenemät- 
tä; g. le silence, pyjyä waiti; g. le 
jeûne, paastota. — Se g., v. r. Pis 
Iyä, pyivä ſruoka⸗, juoma-aineista]; 
(de) tawahtaa, karttaa, pitää waranfa. 

de-robe, f. maate-aitta, Lammio, 
slomero. 

Garde-robe, m. palju efiliina; waa- 
te⸗arkku. 

Garde-saos, m. (wanh.) altuario. 
Gardeur, euse, s. wartija; paimen. 

pe, vaicerole m. Gopea-astiain 
ilid. 
Garde-vue, m. filmämarjostin, fynt- 

tilä-marjostin. N 
Gardien, enne, 2. holhoja, fuojefija ; 

wartija; luostarin efimies. — adj. [uo- 
Jelue-; jäästämäinen. | | 

Gardiennat, m. [nostakiu emiehe 

Gardon, m. forma; frais comme un 
C., wilkad kuin Pala järmesjä. 

. Gare! int. lartal huomaa! ota rRea- 
til fatfo! g. l’eau, farta tettä; g. ja 
tête, katſo päätäfi! | 
= Gare, f. pieni labbelma 1. poukama 
joesfa 

lalalammifto. . 
Garennier, m. fanininboitaie. 

Garenne, f. laninitarha; eläintarha N 
0 

—. PS ⸗ ⸗)t 
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Garer, e a. Wwiedä laima laÿbel: 
maat. — Se ga v. r. Wätstyä tieltä 
pois; karttaa, kawahtaa. 

Gargantua, m. jättiläinen; ahmatti. 
Gargarisation, /. cl ao. hunht 
Gargariser, v. a. furlata, huuhtoa 

furttunia. 
car EnriEne, m. kurlausweſi; kur⸗ 

argo m. vuoloton atria; huo⸗ 
nosti walmistettu ruola. 

Gargoto, f. ruolahuone; fiiwoton 
raiwiutola. 

Gargoter, v. n. fyöhä huonoisja ras 
mwintoloisja; [yödä huonoa ruokaa. 

Gargotier, ore, s. vuo'anleittäjä, let 
toruo'an myyjä, fi fiimottoman rawinto⸗ 
Len ifäntä 1. 
—— / “te tansfisaslel. 
Gargouille, v fattofonrun torii; 

tatu-oja; meftormi [nihkulähteesjä. 
Gargouillement, m. furlaus; kuri⸗ 

feminen watfasfa. 
er, v. n. mulista, pulilois 

ta, loiskia medesfä. 
Gargouillis, m. meden loisina fat: 

tolourusta. tyn 
Gargousse, f. t atruni. 
Gargoussier, A H jofa taistelun 

aikana lantaa tytinpatrunit laimwasfa. 
oussière, patrunilirstu. 

5* f. siljelemätön maa. tet 
aim npäife faalinfit J. pl. (laim.) pitkinpäij 

Garnement, m. roisto, epatto, juoppo. 
Garni, jo, adj. warnstettu, täytetty, 

foristettu; chambre g-e, taluineen hyy⸗ 
rättämä huone, 

Garniment, f. Garniture. 
, 2. G. warustaa; reunustaa, 

oristaa, werhota, mwuorata, futioa (möö» 
peliä); feifoa täynnänjä; une foule 
de curieux garnissaient | les côtes de 
la rue, fatfelija-jouffo feifoi molem- 
min puolin fatua täynnänfä, — Se g. 
v. ”. merustaita. 

e, Garnisonnaire, m. ſo- 
tamies, jota majotetaan meromatljua 
Tieltävvän luona, makſuun pakottamista 

arten 
Garnison, f. linnue, linnanwäki, gars 

nifooni. 
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Garnissemont. m. (lakit.) 1. Rem- 
boursement. 

, m. koristaja, huolitte- 
fija. 

, reunusto, reunns; Îe- 
ristus, firotus, Toristue-aineet; puline ; 
täydellinen warasto; ir waatteisja 
ja pääsjä; mäöpelistä; 

Garou, m. (tasw.) näfiäinen (doph- 
no meseroum). 
Garouage aller, ötre en g, 

monolefa ja paitoisja 1 irstailemasja 
ymi 
Garrot, m. fäti Nr etvofen); palkans- 

fapula; fotkateikkä (lintu). 
Garroter, v. a. niota wahwilla koh⸗ 
m (tut) pitää alallanja; estää t& 

a aralit6, f. fi lorverteleraifuus. 
Gars, m | pol 
Garns v ääntyy), m. eräs laji wat⸗ 

fantippoia. 
Garzetto, f. erä$ bailaran laji (ar- 

dea aeguinorialis). 
Gas, 9. m. f. Gaz. 
Gascon, onne, adj. gaslonjalainen. 

ve s. gaskonjalainen; kerskuri, lamer- 
teltja. 

Gasconner, v. n. murtaa gaskonja⸗ 
faifen tapaan; lawerrella, fersfata. 
Gaspillage, m. mullin mallin tään 

täminen, vuninto tuhlaus; au g., hu- 
ningolla, häwittykjen alaifena. 

iller, v. a. tääntää mullin mal- 
lin; tuvmella; tuhlata. 

illeur, euse, s. tuhlaaja. 
Gaster (=äär), m. watfa, maha. 

 aatralgie, f. watfanlimistys, -wai- 

| Gastriloque m. ja f. watfasja pu- 

j. watfas, 

Gastrite, f. watfantulehdus. 
Gastrocële, f. mabalobiu, watfan- 

remehtymä. 
1. Gastralgi —— 
m. joka pää mahaa 

jumalananja. 
Gastromanie, f. teittotaidon-kiihko. 
Gastronome, m. berffuruolain pe» 

rinpohjainen tuntija; herkluſnu. 

matfan-, 
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Gastronomie, f. berffweuetait wal⸗ 
mistustaito. 

Gastroraphie, f. matfajauna. 
Gastrotomie, f. watſan leifkaus. 
Gat, m. vantaporras maallenoujfua 

warten. 
Gâtean, m. Takku, leiwos, hentuſet; 

lewy, liuska; fiinanbbtäinen haawan⸗ 
tullo; waba, ſawi, kyrfä, jolla täyte⸗ 
tään walatesſa ilmaantuneet epätaſai⸗ 
fuubet. | 

Gäte-bois, m. pnunhaaskaaja, Fels 
moton puufeppä. 

Gâte-enfant, m. ja f. lapfenhemmot- 
telija, sturmelija. 

Gäte-mötier, m. BHutilus, nurkla- 
mestari. 

Gäte-papier, m. paperinpilaaja, huo- 
no kirjatlija. | 

Gäte-päte, m. huono leipuri. 
Gäter, v. a. turmella, pilata, baas- 

tata; pahentaa, likaista; bemmottele: 
malla pilata (lapjet). — Se g., v. r. 
turmeltua, pilautua; (kuw.) hämäistä 
itſenſä. 

Gauche, adj. waſen; (192) wino, 
kani, Hiero; pöälömäinen, Gölmöinen; 
faamaton, lömpelö, tafaperoinen. — A 
g. adv. mafemmalle, -Ua; (kuw.) ta- 
aperoifesti; donner à g., läyttäitä 
faamattomasti, Lömpelösti, erehtyä. — 
F. waſen täfi; waſen puoli. 

Ganchement, m. pöälömäifesti, ſaa⸗ 
mattomasti j. n. €. 

Gaucher, öre, adj. ja s. waſuri, 
kurittu. 

Gaucherie, f. faamattomuns, köm⸗ 
pelyys; tyhmä fuje. 

Gauchir, v. n. mäisthä, wäistää, 
farttaa; metäytyä winokſi, farfaaffi, 
fanitfi, lenkoilla; (kuw.) milpistellä, 
furiella, juonitekka. 

Gauchissoment, m. wäistyminen; 
Parfaalfi wetüyminen, lenkoileminen. 

Gaude, f. eräs mwärirnoho (reseda 
luteola); maisfipuuro. 

Gauder, v. a. feltaifefff märjätä 
Gaude taswilla. 

se Gaudir, v. r. iloita, olla hans- 
falla mielellä. 

Gaudriole, /. foffapube, pilapube. 
Gaufre, /. mefikakku, kakk, wohweli. 
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Gaufrer, v. a. painaa langas Firjo- 
kumille; laskea poimufille. 

ufreur, m. tankaanpainaja. 
Gaufrier, m. wobwelirauta. 

ufrure, 7. firvjofuwien painami- 
nen kankaaſen; poimufille laskeminen. 

Gaule, f. falko, vinku, raippa; rat- 
furuosfa. 

Ganler, v. a. waristaa bebelmiä 
puusta. 

Gaulette, f. raippanen. 
Gaulis, m. riukumetjä, nuori metfä ; 

weſakko; taitettu offa polun sfottami- 
fetfi metfäsjä. 

Gauleis, oise, adj. ja s. gallilainen ; 
fnnnone, lelpo, fuora ja rehellinen. 

Gaupe, 7. fompfu. , 
Gaures, m. pl. Gaurit, Geberit (tus 

lenpalweliiat Perfiasfa. 
se Gausser, v. r. (de gn), tehdä 

pillkaa jstlin. 
Gausserie, f. pillantelo. 

= Gausseur, euse, s. ja adj. pilllaa 
ja, pillantelijä. 

Gavache, m. rellu, rankka, pelluri. 
Gavotte, f. langalfi mwebettämä kul⸗ 

talara. 
Gavion, m. kurlku. 
Gavon, m. lajuta falerilaiwasfa. 
Gavotte, f. eräs tansfi; gamotti-tans- 

fin muſiki. 
Gayac, 1. Gaïac. 
Gaz (= Gas), m. kaaſu. 
Gaze, : Pärmätangas, arfo. 
Gazöifler, v. a. faajuffi, Hönrylkfi 

munttaa. 
Gazéiforme, adj. faafunmuotoinen. 
Gazelle, f. gafelli, antilopi (antilope). 
Gazer, v. a. harfolla peittää; (furo.) 

peitellä. 
Gazetior, m. fanomalehden toimit. 

taja; fanomalehden myyjä. 
Gazetin, m. mähäinen kirjotettu fa- 

nomalebti. 
Gazette, f. Janomalehti, amiifi; uu- 

tieten urffija. 
Gazonx, euse, adj. faafnntaltainen. 
Gagior, m. harſonkutoja. 
Gazomötre, m. faafunmitturi, kaa⸗ 

fafäilytin. 
Gazon, m. ruobisto; nurmi. 
Gazonnement, m. turpeilla wuoraa- 

minen. 
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Gagonner, v. a. turpeilla muorata. 
Gazouilloment, m. wifertäminen, 

wiferrys; porifeminen, folifeminen. 
Gazouiller, v. n. wtfertää, firkuttaa; 

porista, folista; (kuw.) lelettää, jofels 
t aa. 

Gazouillis, m. mwiferrys, firlutus. 
Geai, m. hohfanärri; g. de Bohè- 

me, joubilintu. 
Géant, nto, s. jättiläinen, jättiläiss 

nainen. 
Géhenne, f. manala, helwetti. 
Geindre, v. n. ählätä, thistä, wob- 

aa. 
rä geinre, m. leipurin enfimäinen ti 

i. 
Gel, m. hallanwika puisfa. 

Gélasin, ine, adj. dents g-es, etu- 
gampaat (jotfa nauraesfa näkymät) ; 
ossettes, g-es, poskiluoppafet. 

Gélatine, f. liimasaine eläinten ruu- 
miisſa. 

Gélatinenx, euse, adj. liiwainen, 
jdläinen, ſäſyinen. 

Gélée, f. halla, yökylmä; hyytelö; 
g. blanche, huurto, härmä. 

Gélement, m. palastaminen. 
Géler, v. a. jähmetyttää, ylmätä, 

jäättää; panna, mwiottaa [hallasta]. — 
v. n. jähmettyä, kylmettyä, jäätyä. — 
Se g., v. r. jäätyä; paleltua. 

Gélide, adj. jääkylmä; huile g., bel 
posti jäätymä ]. jähmettymä lin. 

Gélif, ive, adj. patfafesta haljennut. 
Gelinage, m. wero kanan pidosta. 
Geline, /- (wanh.) fana. 
Gelinotte, f. (yötetty kananpoilanen; 

g. des bois, pyy; g. blanche, hyp- 
pée, metfäfana. 

Gélivure, f. paffafen balfeama puus- 
a 
 Gémesux, m. pl. tähtifikerö tatfoi- 

et". 
Gémelle, 1. Jumelle. 
Géminé, ée, adj. kerrottu, toifikers 

tainen; lettre g-e, kahteen fertaan kir⸗ 
jotettu firjain; parittainen, parittain 
kaswawa. 

Gémir, v. n. huo'ata, huo'ahtaa, wai⸗ 
keroita, woiwotella, walittaa; tata 

missant, ante, adj. huo'ahtawa, 
waikeroitſewa, malittama. 
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Gémissement, m. Huokaus, mwaike- 
voitfeminen, walitus; fuberrus. 

Gemmation, f. puiden pnhjento, puis ' 
ben puhjentosaika. 

Gemme, f. filmm, filmuke. — adj. 
pierre g., lalliskimi; sel g., muorifuola. 

Gémonies, f. pl. mestanspailka mui- 
noifesja Romaëla. 

Gönal, ale, adj. poski-, poskett-. 
Gönant, nte, adj. rafittama, waiwaa⸗ 

wa, fiufallinen. 
Genoive, f. ien (ilenet). 
Gendarme, m. fanbarmi; miehukas 

nainen; lipinä; täplä timantisfa. 
se Gendarmer, v. r. kiiwastua, Rih- 
ä. 
Gendarmerie, f. fandarmisto, fan 

darmifunta. 
Gendre, m. wäwy. 
Gêne, f. fibutuslawa; kidutus; tus⸗ 

la, waiwa, lipun; hämi, pula; raba- 
pula, rabanpuute. 

Généalogie, f. ſuknluettelo, polmi- 
johto; fukutiede. 

Généalogique, adj. fuknjohteinen, 
fufutieteinen; arbre g., [ulupuu, fufu- 
taulu. 

Généalogiste, m. ſuwuntutkia, ge 
nealogi. 

Genepi, m. eräs foiruobon laji (ar- 
temisia glacialis). 

Göner, v. a. rafittaa, maimwata, ab- 
distaa, pakottaa, mafentaa. 

Général, ale, adj. tleinen. — En 
g, adr. bleifesti. — m. lenraalt; ſo⸗ 
tapäällillö; g. en chef, vlitenraali. 

Généralat, m. fenraalin armo. 
Générale, f. tleismarsfi, fenraali- 

marsfi; fenraalinna, kenraalin puolifo. 
Généralement, adv. mnleifesti, yli- 

päänjä, ylimalkaan. 
Généralisation, f. tyleisjärjestelmään 

faattaminen, yleiſeen merkitykeen fo- 
Wwittaminen. 

Gönöraliser, v. a. yleiſekſi jaattaa; 
antaa yleinen merkitys. | 

Généralissime, m. armeijan ylijoh⸗ 
taja 1. ylikenraali. 

Généralité, /. yleijyys; fenraalisto; 
— ges, pl. yleiſet 1. epämääräifet laufeet. 

énérateur, trice, adj. (ynnyttämä, 
flittämä, tuottama. 

Génératif, ive, adj. 1. Générateur, 
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Génération, fi ſtitys, ſynnytys; jül- 
kelaiſet, polweiſet; ſukupolwi; miespol- 
wi. 
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Genouillée, /. ſolmunwãli (korresfa). 
Genouillère, . polwibaarnisla, pol- 

wilisko; faappaantanius; polwinabla ; 
. Générensement, adv. jalomielifesti polinipeite, polwipatja. 
jne 

Généreux, euse, adj. jalomielinen, | 
ylewämielinen ; auli, antelias, mwieras- 
warainen ; wiljaima, hedelmällinen ; ulo 
jas, voblea [eläimistä]. 

Générique, adj. fufuun yleijesti kuus 
Tuva, fulu-; caractère g., yleinen fu. 
tu-tunnuemerlkki. 

Générosité, /. jalomielifyys, ante 
liaifuus. 

Génèse, /. enfimäinen Mofekjen kirja, 
8 enefis. 

e, f. ({düt.) fynty, fiitys. 
Genestrolle, f. eräs wärikaswi (ge- 

nista tinctoria). 
Genêt, m. eräs lasmwi (gonista). 
Genet, m. espanjalainen ori. 
Généthliaque, adj. fyntymäpäimvän., 

discours g., fyntymäpäimä-puhe. — 
n. fyntymäpäimän tähdistä ennustaja. 
äenötin, m. eräs walloimen ranskan 

wtini. 
Genotte, f. genetta, genettalisja /vi- 

verra genetta); aller à cheval à la 
8, ratfastaa kowin lyhyillä jalusti- 
milla. a 

Gonèvre, f. Genièvre. | 
_Genévrette, f. Patajamarjan Billo, 

si8lo8; latajamarja-juoma. 
Genévrier, m. tataja, latajapenfas. 

= Génie, m. paroi 1. paha benti; fuo- 
jelushenki, haltija; taipumus; nerolli- 
fuus, omituifuus, [uonne, laatu; linno- 
tultiede, injenöritiede; corps du g, 
[ota-infenöristö; g. civile, vakennug-in- 
fenöristö; — g-s, pl. haltiattaret. 

Geniövre, m. fataja, fatajapenfas; 
latajamarja; fatajamaria-wiina. 

Gönisse, f. bebfo, hieho, mullikka. 
Génital, ale, adj. fiitys-. 
Génitif, m. (fieltop.) genitimi. 
Génitoires, m. pl. munat, tiwelfet. 

 Geniture, f. jälkeläifet, lapfet, pe- 
rilliſet. 

Genou, m. polwi; mutka, polwi; 
— (torresſa); polwipun, ſitra (ai 

a 
Genouillé, ée, adj. ſolmuinen (tor- 

reéta]. 

ouillet, 1. Grenouillet. 
Genouilleux, euse, adj. (kasw.) fol» 

muinen, polmwinen. 
Genre, m. jul, rotu; lajit; laatu, 

tapa, muoto ; lirjotustapa; SL rt 
haara; tapamaalans; (fieliop.) julu; 
g. de vie, elinkeino. 

Gen, f. tanja, joullo: la g. gui por- 
te le turban: la g. moutonnière. — 

-8, m. pl. wäli, ihmifet, miehistö, puoe 
ue; g. d'église, papisto; g. de guer- 
re, fotamiebet; g. de couleur, mula- 
tit. 

Gent, nte, adj. forea, pulska. 
Gentiane, /. (taswi) fatlero (gen- 

tiana) 
Gentil, ile, adj. ja s. pakanallinen; 

palana. 
Gentil (il = ilj ääntiön edellä; muu- 

ten 1. et Känny), adj. mieluinen, näp- 
pärä, fobtelias, ftemä, kaunis, pulska. 

Gontilhomme (=== tiljomum), m. aa- 
telismies; fatvaljeeri; g. de chambre, 
famarijunffari. 

tilhommerie (= tiljom-), f. aa» 
telisto. | 

Gentilhommiöre (= tiljom-), f. mä- 
häinen aatelistalo. 

Gentilisme, m. palanuus. 
Gentilite, /. palaunus; palanafan- 

at. 
Gentillätre, m. wähä-armwoinen aa- 

telismies. 
Gentillesse, /. fuloifuus, mieluijuus, 

fiemyys, lohteliaijuus, mielas käytös; 
5 g pl. fiemät, fuffelat foffapubeet, 

et jeet. 
Gentiment, adv. fiemästi, kohteſiaas- 

ti, fanniisti. 
Génuflexion, 7. polweinnotlistus, 

polwifumarrus. 
Géocentrique, adj. maan kausſa yh⸗ 

teistä keskipistettä pitämä. 
ode, f. eräs botto fomerkimi, jon- 

la fijustasja löytyy kristalleja. 
je, /. maanmittaus. 

Géodésique, adj. maanmittaus-. 
Géognosie, j. maanpinnan muodos- 

tumifen tiede, geognofia. 

on 



Géog 

Göogonie, f. maanfynnyn-tiede, geo- 
onia — g . 
Géographe, m. maantieteen harras⸗ 

taja 1. tutkija, 
Géographie, /. maantiede. . 
Géographique, adj. maantieteellinen. 
Geôlage (ged = joo täsfä ja 2:e8ja 

m. mallu manklimartijalle, 
0, 

mwankimwartijan afunto. | 
lier, ière, s. wanfkimwartija. 

Géologie, f. geologia, maanfynnyn- 
HAN tiede maapallon muodostumi- 

a. 
Géologique, adj. 
o logua, m. Geo 
ija. | 
Géomance, Géomancie, f. punktee- 

raustaito, tailapisteistä ennustaminen. 
en, enne, adj. taifapisteiss 

tä ennustaja. 
Göomantigue, adj. punfteeraustai- 

toinen. 
. Göomötral, ale, adj. mittanstieteele 

linen, geometrillinen. , 
Géométralement, adv. geometrilli- 
ti. 
Géomètre, m. mittanstieteilijä; maan. 

mittari. 
N Géométrie, J. geometria, mittaus- 
iede. 

: Géométrique, adj. — quement, adv. 
t. Géométral, — alement. 

Göophage, m. mullan fyöjä. 
Séorgique, adj. efitys maanwilje⸗ 

lykjestä. 
éorgine, /. 1. Dahlia. 
Göranium (um = 00m), ma. luren- 

poli, turennolta. 
Gérant, m. toimituemies, toimittas 

ja, luottamusmies. 
Gerbe, /. lupo, fidoin; Pymmenys- 

fidoin ; weſiſuihku, josta weſiſäteitä nou- 
fee elonfitoimen muotoon. ., 

Gerbée, f. lyhde, olkilyhde. 
Gerber, v. a. fitoa (eloja); afettaa 

wiinitynnöriä rimeihin toinen toijeufa 
e , 

Gerbier, 1. fnbilas, elotofto. 
Gerbière, f. elofato; elorattaat. 
Gerboise, /. Gerbo, m. jerboa-rotta, 

Gaculus, dipus Yi 

peologillinen. 
ogi, geologian tut- 

erboa). 
Geroo, f. Toimato; firiatoi. 
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. wanfihuone, wantilinna; | fade 

Géum 

Gercer, v. a. hallaista, fierottaa. 
— v. n. ja So g., v. r. halkeilla, fie 

Görent, £ Gérant. 
Gérer, v. a. toimittaa, hoitaa. 
Gerfaut, m. jahtihautka (faloo gyr- 

0). 

Gerille, f. eräs fyötämä fieni (chan- 
terelle). 

Germain, aine, adj. frdre g., täyfi 
weli ; issu de g., orpana, ſerkukſet. — 
s. jl a le g. sur moi, här on ijäni (äi- 
tini) orpana. 
—— F. eräs faswi (tow- 
wn. . 

Germanisme, m. omituiſuns falfan 
lielesjä; falfalainen laufeenrakennne. 

Germe, m. fiemen; it; oras; (kuw.) 
allu-aine, aihe, fynty. 
; Germer, v. n. itää; Hedelmiä tuot» 
aa. 
Germinal, m. wuoden feitfemäs 

fuufanfi ranskalaifen malanhimoukjen 
ajanlasfusfa (21 Maalisl.—19 Huh⸗ 
til). 

dermation, J. itäminen, iduntelo. 
Germoir, m. mallasjanna. 
Görofle, 1. Girofle. 
Görondif, m. (Pieliop.) gerundio. 
Gersée, /. erää neste ihon maalaa- 

mista warten. 
Gerzean, m. (faite) plufintroppn. 
Gösier, m. fupu, närä, liwipiira. 
Gösine, /. (wanb.) lapſenwuode. 
Gösir, v. n. 1. Git. 
Gesse, f. nurminätlin (Lathyrus). 
Gestation, f. fairaan tämellyttämi. 

nen (Romalaisten luona); raskaana 
olo, raskaus, lohtuijuus. J 

Geste, m. liikenne, ele. 
Gestes, m. pl. urostyöt, urosteot. 

+ Gestioulateur, m. filaffi elehtelemwä, 
liiallinen eleisjä, liikenneisjä. 

Gestioulation, f. elebteleminen, runs 
miin liikenne. 

Gestiouler, v. n. liialliſesti elehdellä 
puhuesſa, elehdellä. 

Gestion, f. hoito, hallinto. 
Göum (um = 00m), m. tyläleklukka 

(geum). 
23 



Gibb 

Gibbeux, euse, adj. Iyttyräinen, mu- 
turainen, nystermäinen, pabfnrainen. 

Gibbosité, f. Löyryfelkäijyys; kytty- 
vä, fubmu; mukula, paska. 

Gibecière, f. rabapnsft; metfästyö- 
lautfu; filmänkääntäjän puski; tours 
de g., fifmäntääntäjän ilweet. 
Gihe et, m. laiva, jolla tapiukäpiä 

n. 
Gibelotte, f. eräs ruolaleitos fani- 

ninfibasta. 
Giberne, /. patrunilaullu, ⸗taskn. 
Gibet, m. hirfipuu; hirttopaikka. 
Gibier, m. metjän-otu8; menu g., 

pienet otulfet, kuten jänikjet ja linnut; 
08 g., funret otuljet, futen metfä- 

fat, irwet; g. de potence, hirtehinen. 
Giboulée, /. fuurofabe, fateen roif- 

fans, vankkajade. 
Giboyer, v. n. metfästää; argue- 

base à g., vihlapysiy. | 
Giboyeur, m. harras metfästäjä. 
Giboyeux, euse, adj. metjänriistas- 

ta runias. 
Gigantesque, adj. 

fummaton. 
= Gigantomachie, f. jättiläisten fota 
juma ia vastaan. N 

ot, m. lampaan reifi; — g-s, pl. 
hemwofen takajalat; koiwet, reidet. P 

Gigotté, 6e, adj. tukema, tyjemä [be- 
wofesta]. | 

Gigotter, v. n. oilaista koiwet, pot- 
fia [hengen Iähdösjä olewasta otukjes- 
ta] i heitellä jallojanja [pienestä lap⸗ 

a 
Gigao, f. eväs hilpeä tansfi; tämän 

tansfin mufiki; hepakka; foipi. 
er, v. n. hyppiä, tansfia. 

Gilet, m. 8 io. ſ 
Gille, /. eräs talawerkon laji. 
Gille, Gilles (11= f), sm. tollo, äl- 

mwänä, Hölmöläinen; faire g., lähteä 
pakoon; joutua hämiöön, Häitä. 

Gimblette, F. kuiwattu rinkilän muo- 
toinen leimos. 

Gingas, m. finifellä vistivaibattu fit. 
nafangas. 

Gingembre, m. inlimääri. 
Ginguet, ette, adj. Guono, Halpa, 
mn ty m. Gafya1 H. 

08, m. halpa 1. woimaton wii⸗ 
ni I. tottua; fluna. 

jättilätsfuuri, 
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Ginseng, m. eräs kaswi (panaan guin- 
guofolium) joka kaswaa Kinasfa, ja 
A juuret febutaan erinomaifelji läät. 
eelfi. 
Giore, m. ja f. juntalainen, joka on 

ſyntynyt peri-jnutalaijesta ja juutalai- 
funteen kääntyneestä. 

Girafe, f. giraffi, fameloparti. 
Girande, . ufeat fnihkulähteet tahi 

ilotnlet perätysten; vralettirvyhmä. 
Girandole, d ilotulisrimi; monihaa- 

rainen lynttiläjalla; eräs laji korwa⸗ 
rentaita. 

Girasol, m. eräs Palliskimen laji. 
Giratoire, adj. pyörimä. 
Giraumont, «m. erä8 furpitfan laji 
Girel, 1. Cabestan. 
Girofle, Görofle, m. Clou de g, 

tryytineilikkla, höysteneililkka. 
Giroflee, /. (la) leufotja (ehei- 

rantus); g. jaune, fultalaffa (chei- 
rantus eheiri); cannelle de g. neilif- 
la-puun kuori. 

Giroflier, «. Göysteneilikka-puu ; (eu- 
fotja-penfas. 

Giron, m. belma; astuimen lewy 
AA fofmituimainen pohja waa- 

nasja. 
Gironde, f. waltiollinen puolue Rane. 

lan maasfa wallankumoukſen aikana; 
girondiste, tämän puolueen jäfen. 

Gironné, 66, adj. folmilulmaifiin 
ohjin jaettu twaafuna; marche g-e, 
tertoportaan astuin. 
Gironner, v. a. pyörtää. 
Girouette, f. wiirt, tuulikela. 
Gisant, nte, adj. mafaawa: bois g., 

faabettu metjä; moellon bien g., — 
win ſowitettu muurilimi. 

Gisement, m. aſema, fija. 
Git, praefens-ajan 3 perf. käyttämät. 

tömästä merbista Gésir, josta mielä 
käytetään: gisons, gisez, gisent, fofo 
imp. gisais ja Gisant, malaa, lepää; 
ci-git, täsfä lepää (on haudattu); (kum. 
tout gît en cela, fiitä fofo afla riip- 
puu. 

Gite, «n. yöfija, yömuode: jänikfen 
ofopaiffa ; alimmainen jauhokimi ; tyys- 
ftja, kotopaitta; kerros (wnoresfa). 

Gitor, v. n. olla, pitää yötä, fort. 
tieria; lymytä [jänikestä]. 

Givre, m. Gunrto, härmä. 



Givr 

Givre, j. x (vaalunaste), 
Glabre, adj. kalju, fileä. 
Glace, f. jää; nr L jäämwiima 

(lämpömittarisja); lajitus; peililafi; 
peili; waunun atkuua ; täplänen tinan- 
hai jäätelö; (huv.) ty 

myys. 
= Glacer, v. a. jäätää, jääkji muuttaa, 
jäädyttää, jähmetyttää, langistuttaa; 
jämmäs ttää, ähkistyttää; mykäistä ; 
afittaa, liillottaa; tajaijesti yhteenfau- 
mata. — Glacé, 6e, adj. ja pari. jää- 
tynyt; lafitettu; kalju. — v. m. ja So 
E., v. r. jäätyä, jähmettyä. 

Glacerio, /. peililafin walaustaito; 
peililafi-tehdas. , tat 

aeoux, ous6, adj. täpläinen [fal- 
liekimistä]. - 

Glacial, ale, adj. jäätynyt, jääkyl 
mä, jäinen, jää»; la mer g-e, jäämeri. 

. Glacier, m. jätwuori, jäätikkö, jää. 
tiö; jäätelön tekijä; peililafinetelijä. 

Glaoiöre, f. jääkellari, kuoppa; (tuw.) 
Pylmä huone. | 

| m. wieremä maa; lafitus; 
linnanpaltta. 

on, m. jäälohkare, 
Gladiateur, m. gladiatori, miellai- 

lija, taistelija (muinoifesia Romasia). 
Glaïoul, m. (faërv.) esäs furjemmie 

fan laji (gladiolus). 
N F. lima, uäljä; munanwalle⸗ 

ainen. - 
Glairer, v. a. munamvallesijella 

Paire fimai äl⸗ UX, 0use, adj. limainen, n 
jäinen, fitkeä. 

Glais, m. lellifaari, fulfufaari. 
Glaise, adj. terre g., jawimaa. 
Glaiser, v. a. fatveta; famella lan» 

nottaa, jameta. 
Glaiseux, ouse, adj. fawinen, ſawen⸗ 

Félaisière, /. jamitu ière, f. fawifuoppa. 
Glaive, m. lalpa, mika. 
Glama, !. Lama. 
Glame, /. rääppä, rääme, röhmä. 

= Glanago, m. tähkien noulkiminen |. 
jällikorjuu. | 

m. terho; eräs miimirypäleen 
laji; tergonmuotoifet nappi: 1. punos- 
teutelijän teoljet; g. de terre, eris 
faswt (lathyrus taborosus). 
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aliekoifuus, | fd; terhonfyöuti. 
Glandulaire, 

Glis 

dée, f. terhonkorjuu; terhomet-: 

adj. 1. Glandaleux. 
Glandule, f. rifanen. . 
Glanduleux, ouse, adj. rifafenfaltais 

nen, vijalas. 
. Glane, f. fouralliuen poimittuja täh⸗ 

tiä; päärynäryhmä; laukkawihlo. . 
laner, v. a. poimia tähtiä; (kuw.) 

muiden jäljisjä ko'ota. 
Glaneur, ouse, s. täh'änpoimija. 
Glanis, m. eräs monnijuluinen kala 

Riilijoesfa. 
Glanure, di täh'änpoimiminen elon- 

forinun jälleen. | 
ir, v. n. bauflua, lusfuttaa, 

lopfuttaa; winkua; huonosti laulaa. 
Glapissant, nte, adj. hanfkumwa j. 

n. €. <. 
Glapissemont, m. baufunta, lopſu⸗ 

tus, (uéfntus; minluna. 
Glaréole, f. eräs faalaaja-lintu (gla- 

reola). 
Glas, m. fanomatellot. | 
Glaucome, m. talo 1. jää filmisfä. 
Glauque, adj. medenmiheriäinen. 
Glaux, m. lurjenherne (asiragalus). 
Glöbe, f. maaloffare, turwe; (ruu.) 

pelto, farfa; maa-omaifuus; esclaves, 
serfs de la g., maa-orjat; maata ſeu⸗ 
raawat orjat; droit de la g., walta 
orjan hengen hlitſe. 

Glène, j. niwelluoppa; falafoppa. 
Glénoïdale, adj. f. cavité g., nimel. 

knoppa luusſa. 
Glénoïde, adj. 1. €. ſ. 
Glette, f. hopeanlehti, hopeankuona. 
Glissade, f. linfabbus, liipastus. 
Glissant, nte, adj. liukas, kalju, nil⸗ 

jalas. 
J! Gliss6, m. eräs tansfi-askel. 

Glissement, m. 1. Glissade. 
Glisser, v. n. lintua, liipiä, foljah- 

taa, luikahtaa, luifnta. — v. a. fala- 
wihkaa pistää 1. fätkeä jhkin. — Be 
E, v. r. hiipiä 1. pistäytyä fifi ... . 

Glisseur, m. (nistelija. I 

Glissoire, /. lnistinpailka, -jäätiklö; 
jäälelkka. : . 



Glob 

Globe, m. pallo, kuula; g. totrestre, 
maapallo; g. impérial, waltioromena; 
g. de l'oeil, flmänmuna, sterä. 

Globeux, euse, adj. pallomainen, 
pallonmuotoinen. 

Globosité, f. pallomatjuns. 
Globulaire, adj. pallonmuotoinen; 

— d erä fufla (globularia). 
lobule, f. pallonen; tupla. 

Globuleux, euse, adj. mähäiifistä fun. 
lista, palloista fofoonpantu. 

Gloire, f. funnia, arwo, lunnioitus; 
malue: fiitos; loisto, fivtlans ; ylpeys, 
korskeus; funnianbimo; autuus; ſüde⸗ 
tehä (maalautfisfa); faire de, pis 
tää jkin funniaua, anfiosa; 
turha funuianbimo. 

lomérer, v. a. tehdä kerämäifeli. 
Glomériflore, adj. (kaew.) teräimäis 

nen. 
Glomérule, f. (tasw.) terä. — 
Glorieusement, ado. funniallifesti, 

jalosti, mainebiffaasti. 
Glorieux, ouse, adj. lunniallinen, 

jalo, mainehikas; liitettämä; kunnian 
Jimoinen; pöyhkeiletmä, ylpeä, korskea, 
erskaawa; antuutettu, autuas; la g-e 
Vierge, autuas neitſy (Maaria); corps 
g., autuas (taimaasja olema). 

G m oation, f. Kirlastaminen (an, 
tuain). 

Glorifler, v. a. ylistää, kiittää 1. Fun: 
nioittaa Jumalata; kirkastaa. — So 

w U. 7. (de go.) pöyhkeillä, kerskata 
jottin; se g., (dans) pitää funniananfa. 

Gloriole, f. mitätön 1. mähä-arwois 
nen luumnia. 

Gloss, f. felitys, muistutus; mute- 
tutus Pirjanrennasfa. 

Gloser, v. a. felitykfillä, mutetutut- 
filla warustan. — v. a. moittia, fättiä. 

Glosenr, ouse, s. fättijä, moittija. 
Glossaire, m. watleiden ja harwi⸗ 

naisten fanain luettelo ja felitys; ſa⸗ 
naluettelo. 

Glossalgie, /. Pielenjärky. 
Glossateur, m. felitysten laatija. 
Glossite, f. kielen tulehdus. 
Glossooome, m. eräs wiwun laji; 

laatitta, johon murtunut jalla (omite- 
an. 
6 A ja Sinon tre o Piivettynyt Palan 
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fausse g, | ba 

Gobe 

Glossetomie, f. lidenteiffans. 
Glotte, j. bentiveila kurkuefa. 
Glougloter, Glouglouter, v. n. lut⸗ 

tuttaa, rotkottaa [taiklunoista]. 
Glouglou, m. ääni, jofa ilmaantun 

pullosta faataesfa ; lotkaus, lulppans. 
Gloume, 1. Glume. 
Gloussement, m. faafotus, fotfotns. 
Glousser, v. m. laatottaa, fotfottaa. 
Glouteron, m. (laëiv.) taltainen. 
pt enne, adj. abmattu, hulmi. 

— 4. ahma. 
Gloutonnement, adv. ahmatunsti, ale 

neesti. 
Gloutonnerie, /. ahwattuus, abmens, 

8 veus. 
Glu, m. linnunftima. 
Gluant, nte, adj. tahmea, fimainen, 

teloinen. 
Gluau, m. liima-, tymäfaitte. 
EGluer, v. a. linnunliimakla woidella ; 

tehdä limaiſekſi. 
Glui, m. vuliin oljet. 
Glume, f. 0a8, wihne. 
Gluten (en — een), m. fasiiliima, 

kaswitymã. 
Glutinant, nte, adj. ([28.) haawaa 

tokoon kaswattawa. 
Glutinatif, ive, adj. 1. & f. 
Glutineux, ouse, adj. limainen, t8- 

foinen, tahmainen. 
Glutinosit6, / limaifnus, iekoifuns. 
Glyphe, m. onfi 1. fowerrettu ren⸗ 

nus ralennulfesta. 
Glyptique, f. talliskimiin piirtami⸗ 

| alyptographi graphie, f. eſitye muinoifun- 
den —e A A a pie 

Gnaphalium (um = 0011), m. (taew.) 
tiefankäpälä (gnaphalium). 
Gnome, Gnomide, f. peitto, meunin- 

Fdinen, maabifet, wuorenhaltija. 
Gnomique, ad mietelmälaufeinen. 
Gnomon, m. tiimapatjas, päimätello; 

auvingon korkenden mitturi. 
Gnomonique, /. päimäteloin tekemi⸗ 

fen taito; colonne g., tiimapatfas. 
Go, Tout do ge, ads. (noraan, Gel: 

posti, esteettä. 
Gobbe, . tetunmyriiy, myrkytetty 

haasta. 
Gobelet, m. pikari; Rimäntkääntäjän 

pikari; juomae, ruola i, itemaboi- 
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bon paltuelijat botuisfa ; jouer dos g-s, | poimuihin; tehdä elit ⸗ 
rai or PH (tuto) | tio : ttoihin. hin; tehdä pyöreät reunntiet a6 

petjata, pettää. Goëland, m. falalotfi (Larus); g 
0 m. tonttu manteau gris (larus onn), e à 
— m. pl. —E— Pari⸗ 

vdelotier. v. n. ryypiskella, mais- 

Gobe-mouche, m. eräs linnun fulu 
(muscicapa); eräs mähäimen fifilisko; 
eräät Laëwit, joiden téfoifiin lehtiin 
hyönteijet tarttuwat ; „niin“ fanoja, 
muliin menijä; mählä. 

manteau noir (1. marisus). 
Goëlette (= gualeet), f. eräs kepeä, 

wilkkaasti purjehtima kauppalaita. 
Goëmon, m. eräs meren-ajoffaan laji. 
Goet, Gouet, m. eräs lajt funria 

miinimarjoja ; tolai-marjat. 
Goétie (t = $), j. jonkinlainen noi 

tuminen. 
Goötien, enne (t = 6), s. noita, taiv 

Gober, v. a. hottia, appaa, ahmia ; | kuri 
antaa itjellenjä nokotella jos jotakin; 
Repata, iskeä; g. des mouches, furfis- 

a juu ammollanja. 
F. liimauspibti, epiitta; 

fapaturska, fapatala. 
se Goberger, v. (de go.) tehdä 

pilkkaa, pilkata; hanotutella, pitää by- 
wiä päimiä. 
0 e rges, £ Pt fängyn pohjalau- 

bat; —* 
ot, m. Gerktnpala; eväs laji kirſi⸗ 

marjoja. 
Gohetor, v. a. metää kalllifeloa tii» 

lien mäliraloihin munrisſa. 
Gobeur, m. Gotkija, abwatti. 
Gobie, /. eräs kala (gobius niger). 
Gobin, m. tyttyväjeltä, lysjäjellä ; g. 

plaisant, weitilla. 
Goblin, 1. Gobelin. 
Godailler, v. m. wiinaa hotkia, buis | ti 

mesti ryypätä. 
Gode, f. Gade. 
Godelurean, m. tyttöinhemppu, -lie- 

dr Godenot, m. Gyppinutla; fumaton 
ihminen. 

Goder, v. n. lasleutua fopimatto- 
mode mi. 

m. pilarinen lädenfiatta ja 
—e —e— sfanko; ſiipi, 
lasta —— * märihtppi; p is 
puun tone u kupu. 

f. (man 5 Tainalotana. 
— — piirakta halatusta wa⸗ 

ſikanlihasta. 
Goûron, m. pyöreä poimu rintapai⸗ 

bdasfa 1. buunusfa; pyöreä reunus bo- 
pea-astivisfa. 

Goëronner, 

Gofte, adj. vaala, toljomainen. 
Goffement, adv. raa'asti j. m. €. 
Gogaille, /. lemnt, festi; faire g., 

juopotella, Iubjustella. 
go, vivre à g., adv. elää bu. 

paijesti, yötisti. 
Goguelu, ne, adj. ja m. üweriüs, 

uhkea. 
Goguenard, rde, adj. riwo pillan- 

pu uja; riwo mies. 
gu er, v. n. laskea rimoja 

totfapubeita. 
 Sognenarderie, f. riwot foffapu: 

p Goguer, v. r. (wauh.) humittes 
feita. 

etten, I. naurettawa pila 
ube —— E Être en ses » olla 
dt tuulella; chanter g. 7 féts 

“ointrade, f. patates atria. 
Goinfre, m. tu-fun. 
Goinfrer, v v. * Puel, elää Gers 

kulliſesti. 
Goinfrerie, /. berfullifuns. 
Goître, m. own ajos furtusfa; ri- 

fapaife. 
Goîtreux, ouse, adj. ja s. ajosta 

turkusja jairastama. 
Golfe, m. merenlahti, -ponkama. 
Solos, m. fiviawa turkkilainen fla- 

nelli. 
Golille, j. espanjalainen kauluri. 
Golis, «n. noin tabbeutymmen-wuos 

tias meijä 1. pu 
ammi, pihla; g.-résine, 
> €. Jacques gummilatta; summia? 

gummigutta; g. élastique, 
v. a. laskea pyöreifin E "gotta, Gum 



Gomm 

Gommer, v. a. metää 1. iwoibella 
gummilla; g. une couleur, fefottaa 
wäri gummilla. | 

Gommeux, euse, adj. gummia tuots 
tama; gumminfelainen. 

Gommier, m. gummipun. 
Gon f. luumalo, leini polmesja. 
Gonalgie, f. färty polmesja. 
Gond, m. jarana. 
Gondole, f. gouboli, mwmenetialainen 

mene; eräs juoma-astian laji; eräät 
fuuret waunut. 

Gondolier, m. gonbofinfoutaja. 
Gonfalon, Gonfanon, m. firifolippn. 
Gonfalonier, Gonfanonier, m. Virf- 

folipun tantaja; eräs mirkanies wau⸗ 
boisfa italialaifisja tafamalloisja. 

Gonflemont, m. turpeus, turwutus. 
Gonfler, v. a. turmuttaa, pullistut. 

taa, pöhHättää; (kuw.) faattaa ylpeäkfi. 
-— v. &%. Ja — Be v. Fr. turpua, 

pullistua. 
Gonichon, m. foluritopan laki 1. 

päällys. Nk 
Gonin, m. maître g., aifa-lurins. 
Goniomètre, m. fulmamitta. 
Goniométrie, f. fulmamittaué-taito. 
Gonne, /. termatynnyri. 
Gonorrhée, j. fiemenenmuoto, tippari. 
Gord, m. miistolulmalle tehty kala⸗ 

aidan vralennus, jonka aukkoon werkko 
lasketaan. 

Gordien, adj. m. 1. Noeud. 
Goret, m. imewũ porjas; (itval.) 

fuutarinkijällä Parifisfa. 
Gorge, f. furflu, nielu; kaula ; rinta, 

pomi; patban taulusta; fuu, autto; 
wuorenjola; lourureunus; farttu, ?a- 
ula; se couper la s. avec gn, olla 
ffintaistelueia jkun Fansfa; ce chien 

a bonne g., foiralla on taikuma hau⸗ 
funta; crier à pleine g., huntaa tägtté 
furffua; rendre g., offentaa, antaa ta- 
laifin wääryydellä · anastettua. 

Gorgé, 66, adj. ja part. täyteen ful- 
lottu; feppele faulasfa (maakunasfa); 
jambes g-es, turpuneet jalat. 

a ylen: PU inen, wiuhkawa; ⸗ 
kyſenkaulan wäri. ; 199 

Gorgée, f. fiemaus, kulaus. 
Gorger, v. a. fulloa 1. tupata täy- 

teen (rnoalla ja juomalla) ; ylönruokkia, 
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lönjuottaa; ylinmäärin tehdä (ifulle 
hwää). — Se g., v. v. ylinmäärin 

(yödä ja juoda. 
Gorgerette, / eräs naijenkauluri. 
Gorgerin, m. baavuisfan lanlus; fa- 

pea reunus dorilaijen pilarin päästä. 
Gosier, m. Purku, nielu; kurkun ben: 

kitorwi; ääni; grand g., pelilani. 
Gossampin, m. juustopuu (bombaz). 
Gothique, adj. gotilainen; (luw.) 

wanbhan-ailainen. — m. gotilainen ra- 
kennusmuoto. — f. gotilamen kirjotus 
muoto; munlkikirjotus. 

Gouache, f. weſimaali. 
Goudron, m. terwa. 
Goudronner, v. a. terwata. 
Goudronnerie, f. terwahauta. 
Gouffre, m. äi lammitto; weden⸗ 

pyörre, napa, kuiln; (fuw.) kadotus, 
horna. ' 

Gouge, f. reikätaltta. 
Gouin, m. pilihouju, likainen mat: 

ruuſi. 
Gouine, /. portto. 
Goujat, m. trosfi-, uormastopoika. 
Goujon, m. eräs falan laji (eypri- 

nus gubio); naula, waarna, pultti. 
Goulde, f. gyldeni (raba). 
Goulée, f. junri fuupala.' 
Goulet, m. (manh.) astian kaita fans 

(a; ahdas fataman juu. 
Goulette, ᷑. Goulotte. — - 
Gouliafre, adj. ja s. ahmatti, (yöläs. 
Goulot, m. astian laita kaula 1. (uu. 
Goulotte, f. pieni wedenjuolfutus- 

tormi ; fuibluläbteen torwenſun. 
Goulu, ue, adj. hotka, abmatti, ahmo ; 

pois, N foferipapu. 
Goulu, m. abma, abmatti. 
Goulûment, adv. hotkimalla j. m. e. 
Goupille, f. niittanenaula, niittans- 

waarna. 
a: niittausnanlalla 

Gonpillon, m. vöydy 1. harja, jolla py⸗ 
hää mettä ripfutetaan; pullonpuhdis- 
tus-barja. a 
, Goupillonner, v. a. harjalla puhdis- 
aa. 
Gour, m. lätäkkö, rapakko. 
Go rde, adj. jähmettynyt, l'ont. 

taantunut; n'avoir pas les mains g-es, 
käyttää pitkiä ſormia, näpistellä. 



Gour 

_Gourde. f. turbitfi-pullo, Lefferi, leiri; 
piasteri (espanjalainen raha). 

Gourdin, m. fanfi, furitfa, (auta. 

Gourdiner, v. a. hutkia faumalla. 

Goure, f. wäärennetyt rohto-aineet. 

Goureau, m. eräs laji (uuria wii⸗ 

funoita. 
Gourer, v. a. pettää, peijata. 

Goureur, m. vohto-aineiden wäären- 

täjä; pienis 
urgan 

Gourgane, 
wun laji. 

4 taupoisja peijaaja. 
ine, /. fatubuora, portto. 

f. eräs makea härkäpa- 

Gourgouran, m. eräs itä-indtalainen 

firktikangas. | 
Gourmade, f. uyrkin⸗isku, tölmäys. 
Gourmand, nde, adj. abmatti; bran- 

ches g-es, byôty-olfat, nülfü-ofjat. — 

s. aÿmattt. 
Gourmander, v. a. torna, fättiä; 

Towin fuistaa (000010); towuubella 

1. ynſeydellä fobbelta; leikata hyöty-ols 

fat puusta. 
Gourmandé, ée, part. ja adj. fila- 

woittu; maustettu. 
Gourmandine, f. 

päärynöitä. , 
Gourmandise, f. hertnUifuus. 

Gonrme, f. tnrkkutanti (hemwo esfa); 

fiemenet (fiasfa) ; rohtuma (lapfisja). 

Gourmé, 60, adj. ämeriäd. 

Gourmer, 2. a. panna witjafet be- 

wofen lenan alle; iskeä nyrkillä, tol⸗ 

mätä. . 

Gourmet, m. wiinintuntija. 

Gourmetto, /. leulawitjaſet ſuitſisſa. 

- Gournable, m. (laiw.) pultti, waar⸗ 

eräs laji juuria 

na. 
Gournabler, v. a. waarnoilla wa- 

ruötaa.. , | N 

Gournal, Gourneau, m. eräs Talan 

laji eteläinerisjä. 
Gourrer, 1. Gourer. 
Gonssaut, Goussant, m. hewonen, 

jolla on lyhyt ja paku kaula. 
Gousse, £ fre palfo, lisko, 

Tuori; g. d'ail, fynfildufan fakara. 
Gonsset, m. fainalokuoppa, -pohja; 

ot mii olkatilka paidasja; Pello 

tasku; honjunlakkari ; sentir le g, tulla 

ieltä; g. bien garni, hywin täytetty 

aro. 
Goût, m. malu-aisti; malu; haju; 

359 Grab 

(metallin); g. à g-, ifaroittain ; g. se- 

reine, tatoo. jää — ne dr g, 

ei nähdä bipuafaan. 
Gouttelette, /. pifarainen, tillkanen. 

Gonutte-rose, f. ruskea tehnä ihosfa. 

Gouttenx, euse, adj. Iunwaloinen. 

Gouttière, /. rästäskouru; katto; [as 

teenwarjos (waunuisſa); nidotun kir⸗ 

jan etupuolinen leikkaus; murre leh⸗ 

disfä, luisja, hirwenſarwisfa. 

Gouvernail, wm. ruori, peräifin; 

(tuw.) twaltio-objafiet. Cr 

Gouvernance, f. faupunginballitus 

(eräisfä Alankomaiden kaupungeisſa). 

Gouvernante, f. fumernÿri, puo- 

ſijo; fotisopettajatar ; emännkitfijä. 

Gouverno, f. noudatus, ohje: cette 

lettre vous servira 1 re 

Gouvernement, m. hallitus, "hallinto, 

hoidanto; hallituemnoto; halkituskunta; 

maaherran, linnan pää tumernd- 

rinwirla; Gallitusp it, Ränt; linnan 

päällitön-paikka; | uwernbrin j. 
€: p. 

afunto. .. n. 
” Gouverner, v. a. fiunnittaa, a. 

pitää perää; hallita, hoitaa, Holhota, 

waalia; faswattaa. — Se. &,, v. 7. Vile 

(itä 1. Käyttää itfenjä. — 

Gouverneur, m. wallenpitäjä, tuo 

wernöri, fommenbanti, ba itusmies; 

toti-opettaja, lasmattaja.' 

Gouvion, m. wahwa rautamaatita, 

pingotusnaula. 
| 

Goyave, f. inbialainen päärynä ; gr
as 

nati-päärynä. NO 

Goyavier, m. inbialainen päärynä. 

p uu. 
Grabat, m. wiheltäinen wuode. 



Grab 

Grabataire, m. ja f. potilas, wuo⸗ 
teen-omainen. | 

Grabuge, m. janffa, jupaffa. 
Grâce, f. fuofio, armo; armaus, [107 

flon-, armon-ofotus; anteelfi-anto, ‘an 
taminen; armahdus, rankaistukjesta 

lanpens (Juma- 
liitos, ylistys; armaus, hempeys, 

päästäminen; armo, 
an); 
fulo; a 
tuoille; 
tulle fe mielenjuofio; faire g. & 
antaa armoa jlulle; g. 

coup 

&- de 
anteeffi ; rendre 
Jumalan kiitos; 

onne. mauvaise … fe fopti, 
nelle hywin, go, 19 

tähden, armosta. — 
mosta; — g-s, 
+ fiunata ruola; 

fémalattaret, ibattaret. 
Graciable, 

nen armahtaa, 
Gracier, v 

mo, päästää ranfaistutiesta. Gracieusement, adv. armaasti, (em. peästi; kohteliaasti. 
raciouser, 

kohteliaasti. 
Gracieuseté, = Pohteliaifuus, ar. man); Tiitollijunken PA ES ſaue, ax 

eme 
Gracieux, ense, adj. — — eä, miellyttawa, fuloinen; koht ias, evä, fuofollinen ; armollinen, armias. 

Gradation, : 
farttuminen 1. lifääntyminen ; märten toifiinja i 

Grade, m. arwo⸗aste, wirka⸗arwo, arwo. s 
Grad j. 

— E 
or, v. a. wirka⸗arwoon korot⸗ 

wirka⸗ arwou omistaja 

Gradin, m. asteittain lenemä alus. laitos alttavin, pöydän alla. — g-s, pl. 
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rivonimitys englautilaifille hert- 
faire à gn la g. de, ofottaa 

ga, 
expectative, 

aawin antama maltuuskirje toifen 
oleman jälkeen faatamaan wirlaan; 

de g, armo-isfn (Baatwotetun 
fotarmiegen lopettaminen); je vous fais 

a moitié, annan puolet teille 
g. à, liittää; g. à Dieu, 
g. à vos soins, buo: 

lenpidostaune, buolentonne tähden; ila 
äy hä⸗ 

pahoin; de bonne Le 
mielellänjä; de mauvaise g, wasten⸗ 
mielijesti. — De g. ads. Jumalan 

Par 8., adv. ars 
pl. atriarulous; dire 

armauden 1. ihan 

adj. josta on mahdolli 
armahdettawa: fait g. 

- G. armahtaa, tehdä ar- 

p. a. fobbella armaasti, 

Grai 

asteittain ylenemät istuimet; pemgere 
198 (puutarbasfa). | 

Grados, m. fyöttikalat. | 
Graduation, /. asteifin 1. pykäköihin 

jakaminen. | | 
Gradué, m. oppineen arivo-asteen 

ſaawuttanut, yliopistollijeen oppi⸗ar⸗ 
woon korotettu. N J 

Graduel, m. alttariwirſi (joka wei- 
jataan epistolan ja ewanfeliumin mä 
[1llä); katolilainen foralitiria 

Graduel, elle, adj. asteellinen, as- 
teittain, mähittäin tapahtuma. | 

Graduellement, adv. asteittain, wa⸗ 
hittäin. 

Graduer, v. a. vykälöittää mwähit: 
täin, asteittain lifätä: fuoba bliopis. 
tollinen arwo:a * 

Grafigner, f. Égratiner. 
Graillement, sm. tähifeminen, fäbina 

(äänen). | | 
Grailler, v. n. toriventoitotufiella 

kutſua jabtifoirat tafaifin ; raakkua (wa 
riljesta); puhua kähisten. — 

Graillon, m. atrian tähteet, ruo'an 
tähteet; meistäesfä marmorista Täbtes 
nyt fora. 

Grain, «. jhmä; wiljajymät: elo 
riista; eräiden fastvien marjat! a de 
genièvre, katajanmarja; g. de raisin, 
wiinimarja; rae, fore, firu; raleifuus, 
raefunto (kimen); rufousrihman hiula; 
Wu, rahtu; nahan martio; nyplät (fans 
aasſa); fateen ramahdus; tuulenpuus. 
fa; gros g-s, (yhewilja; menus g-s, [utvimwilja; g. de petite vérole, rupu- lin arpi, rupulin nyplä; g. d'orge, oh⸗ TRE nypläinen kangas; fiemenet 
(fiasja); rikka (filmäsfä); battre les -8, tappaa 1. puida jymiä; être dans es g-s, olla tilaiſuudedſa — 

Graine, f. flemen, yrtti iemen; be delmän fydän; fUffimadbou muna; g. e corne de cerf, jämfitty Bictbeir jari. ;Grainer, f. Grener. | Grainetier, «n. 1. Grènetier:' N Grainier, êre, 2. jymäkanppias. Grairie, /. yhteismetjä. . | Grai (À res, 
& 6, 02. Taskvaaminen, moite» 

S. vastma, ihra; w. 
1. a un.) 
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Graisser, v. a. raswata, woisella, 
tabrata; g. la patte à qn, lahjoa; 
g. les épaules à gn, [öylyttää har- 
fat. — v. n. olla öljynkaltainen [wii- 
nistä]. 

Graisset, m. lebtorupfale (hyla vi- 
ridis). 

Graisseux, euse, adj. raswainen. 
Gramen (= ään), m. ruoho. 
Graminée, adj. ruobontaltainen, fus 

fuiuen; — f. ruobo, ruoholaswi. 
(a rammairo, f. Cielioppi, gramma- 

tila. 
Grammairien, m. fielensopettaja, 

(muin.) grammatito. 
Grammatical, ale, adj. lieli-opillinen. 
G joalement, adv. lieli-⸗opil- 

fifesti. 
Grammatiste, m. lieliopin opettaja. 
Gramme, /. grammi; vanslalaijen 

peinojärjestelmän ykjeys. 
Grammite, f. erüs liwen laji. 
Granadille, f. Grenadille. 
Grand, nde, adj. fuuri, ifo, oofas; 

itfä warreltanfa; täyjilaswuinen ; runs 
* lukuiſa, paljo; melfoinen, tärkeä, 
pää-afialinen, kowa, waikea; ylemä, mai⸗ 
nio, ylhäinen; (yhdistettynä arwonimi⸗ 
tykkiin): ylimmäinen, yli, luuri; le g. 
air, taima8-alla, ullosilmasja; g. mon- 
de, paljon mäkeä; le g. monde, ylhäi⸗ 
jet; g-s airs, ylhäinen käytöstapa; 
g-6s eaux, weſitulwa; de g. coeur, 
täydestä fydämestä, aiman Ternaasti; 
g. duc, fuurivuhtinas; g. chambellan, 
yli-kamariherra. — En g., 'adv. luon: 
MN fa fuuruubesfa; juuvesja mää- 
väsfä, fuurenmoifesti. — À la grande, 
adr. ylhäisten tamalla. 

Grand, m. ylhäinen, juuri, mahta- 
toa herra; grandi, espanjalainen ars 
wonimitys ; Nurse, ylemmyys. 

Grandat, «. ?. Grandesse. 
Grandelet, ette, adj. melkeä, mel. 

loinen. 
Grandement, adv. ſuuresti; paljon. 

— Grandesse, f. espanjalaijen gran 
din arwo. 

Grandeur, f. jous, ſunruus; mab- 
tawuus, ylewyys, korkeus arwollifuus : 
tärkeys; mielenjalous, jalomielifyys. 

Grandiose, adj. ja m. uhkea, npea, 
fuuriluontoinen; ylemyys, jalous. 

Grap 

Grandiosit6, / fuuriluontoijuus, 
upea muoto 1. laatu. 

Grandir, v. n. läydä 1. kaswaa fuu- 
relfi; (en) lijääntyä, larttua: g. en 
sagesse. 

randissime, adj. fangen fuuri. 
.Grand'mère, f. mummo; tjäns, Ki- 

dimsäiti. 
Grand-oncle, m. ijän 1. äidin fetä. 
Grand-père, m. ijän-ijä, aidin-ifä, 

waari, ulko. 
Grand'-tante, f. ijän, äidin, täti. 
Grange, f. elo-lato; puimalato. 
Granit, m. graniti-Limi, barmaaliwi. 
Granitelle, Graniteux, ouse, Gra- 

nitolde, adj. granitinlaltainen, gras 
niti⸗. 

Granitique, adj. granitinen; grani⸗ 
tista tehty. 

Granivore, adj. jymänjyösjä. 
Granulation, /. metallien raleiffi 

faattaminen; — g-s, pl. raleenkaltai- 
fet nyplät keuhloisfa. 

Granuler, v. a. faattaa valeiffi, ra- 
tenttaa (metallia). — Granulé, ée, 
adj. rakeinen, murenewa. 

Granuleux, euse, adj. hienorakeinen. 
Graphique, adj. piirrolſella felittä- 

mä; lirjotustaidons. 
Graphiguement, adv. piirroffella. 
Graphomètre, m. tone, jolla kulmia 

mitataan. 
Grapin, 1. Grappin. 
Grappe, f. mwiinimarjan-rypäle, ry» 

päle, terttu; wuobijen rohtuminen (he 
wofesfa); de raisin, wiinimarja⸗ 
rypäke, raehauli-latinki. NN 

Grappillage, m. jälliforjuu miinis 
oisſa. | 
rappiller, v. n. poimia forjuun jäle 

teen jääneet wiinirypäleet. — v. m. ja 
a. toimittaa itjellenjä pieni fimutulo. 

Grappilleur, euse, s. poimija; jola 
hankkii itfellenjä ſiwutuloja 1. luma- 
tonta wotttoa. 

Grappillon, sn. mähäinen wiiuimars 
jan rypäle. NUDE 

Grappin, m. saara; islufouflu; fuos 
ufauta (lafitehtaiefa). Mun 

Grappiner, v. a. iskeä laiwa Pous 
tulla, entrata. K, 

Grappu, ue, adj. runjaasti wiini⸗ 
marja-typäleitä kaswawa, 



Gras 

Gras, asse, adj. vraswainen, rasma- 
{as, lihama; tabrainen, raswattu; fe 
kainen, fafea, famea; hurja, wallaton, 
riwo; mets g. liharuoat; les jours 
g., laskiaismitlon wiimeifet pütwät ; 
angle g., tyljä kulma; terre g-e, fan- 
tea maaperä; eräs ſawenlaji, jolla ras- 
watäpliä poistetaan; terres g-es, wil- 
jaivat maat. — Gras, ado. raswaifesti, 
fameasti; parler g.. puhua fameasti. 

Gras, m. rasmwatuen ofa, filama; lis 
Harnofa, liha; g. de la jambe, pobe, 
pohkea. 

ras-cuit, adj. m. iskostunut [leis 
wästä]. 

Gras-double, m. 
rastetusfa eläimestä. 

Gras-fondu, m. Gras-fondure, f. 
watjantulehtuminen (hewofisja). 

Grassement, adv. runfaasti; liha- 
mwasti. 

Grasset, otte, adj. lihawanläntä. 

watfapaita teu- 

Grassotte, /. yölönlehti (pinguicula). 
Grasseyement, m. foriua, ſorakieli⸗ 
8. y 

Grasseyer, v. n. ſorata, pnhua ſo⸗ 
vattelijesti, von puhua | 

Grasseyeur, ouse, s. joraamalla ps 
Buja. 

Grassouillet, ette, adj. lihatas. 
Grat, m. fanan fuoputtaminen; pails 

fa, misjä tana fuoputtaa. 
Grateau, m. faawinronta. 

n Grateron, m. fiecumatara, fieruruo- 
0 (galium apinare). | 
Graticuler, {. Craticuler. 
Gratification, f. armolahja, lahja. 
Gratifier, v. a. fuoba armolabja, 

lahjottaa ; lyyttömästi omistaa jlukle 
ominatfuus 1. mika. 
Gratin, m. faappeet; leimänkaap- 

peilla walmistetut ruolalajit. 
Gratiole (t = 6), f. armoruobe (gra- 

i rai Ce dar ) lmaiſet ratis (s ääntyy), adv. ilma 
tulungitta; (nlasta armosta. i 

Gratitude, f. tiitolliſuus. 
Gratis-bolése Gratte-bosse, /. 

mesfinki-langasta tehty Harja. 
Gratte-boësser, v. a. filllottan mess 

finkilanka-harjakla. 
Gra m. oriantappura. 
Gratteleux, euse, poit 
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Grattelle, /. (yhelmä. 
Gratte-papier, m. pubtaafft kirjuri; 

paperinpilaaja. 
Urattor, v. a. raappia, kynfiä, fy» 

hyttää, Hiestata, lyhnyttää; kihnuttaa, 
taastaa; kuoputtaa, nypelöitä, biou- 
tella; g. le papier, pubtaaffi kirjottaa. 

Gratteron, !. Grateron. 
Grattoir, m. lafminrauta, faapntin, 

jämfi; raapinweitſi. 
Gratuit, ite, adj. maljuton, ilmai- 

felfi annettu, wapaa-ehtoinen; fyytön, 
anjaitjematon; toteennäyttämätön. — 

Gratnite, f. fe, jota tapahtuu meille 
[yyttömästi 1. ilman anfiottamme. 

Gratuitement, adv. ilmaifeffi, mal- 
futtomasti, labjaffi; [yyttömästi; to- 
teen näyttämättä. 

Gravatier, m. fiwimnran ajaja ra- 
fennuspattoista. 

Gravatif, ive, adj. (lääl.) rauta- 
fewa, vafittawa. 

Gravats, m. pl. 1. Gravois. 
Grave, adj. raskas; ylfitotinen, wa⸗ 

tainen; tértel, painawa; arwoifa ; wai⸗ 
tea; fymä, jyrkeä jäänestä ; accent g., 
(fieliop.) matala forto (' ). 

Gravé, 66, adj. piirretty; gravé de 
petite vérole, lomwin rupulin-arpinen. 

Gravelée, adj. f. cendre g., wiinis 
upan tubla, punainen miiniktwi. 

Graveleux, ouse, adj. ja s. forainen, 
fomeroinen; liminen; muratantinen (ra- 
fosfa); mura⸗; (kuw.) rimo, vaaka. 

Gravelin, m. erté tammipnun laji. 
Gravelle, f. mura (rafosia). 
Gravelure, f. riwo 1. vaala puhe. 
Gravement, adv. wakawadti, armwols 

fifesti. | 
Graver, v. a. piirtää, pitrustaa; 

kaiwertaa, nurtaa; (Euro. painaa 1. 
terottaa mieleen; g. à l’eau forte, 
[yömwyttää ——e 

Graveur, m. tuwapiirtäjä ; grawbri; 
g- en pierres fines, limipiirtäjä; g. 
en caractères, firjainten pä jä; E 
en métaux, teräljeen, waskeen piirtäjä ; 
&: en bois. puunpiirtäjä; g. en mé- 
ailles, rahanpiirtäjä. 
Gravior, m. fora, fomero ; fanta (jan- 

hoisfa); mura (valosta . 
Gravifique, adj. raskauttaiva. 

yhelmäinen. | Gravir, v. n. fiiwetä, Pawuta. 
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Gravissant, nte, adj. plante g-e, 
Pärhis, kierrekaswi. 

vitation, /. painowetna, weto- 
moima; les lois de g., painowoiman 
att. 
Gravité, f. raskaus, paino; wala⸗ 

tuus ; tärkeys, armollijnus, pontemuns; 
ſywyys weleietm 

Graviter, v. m. painowoimasta we⸗ 
täytyä jhlinpäin. 

voir, m. taltta, piirrin. 
Gravois, m. feulotun lipfin tomu; 

limimura; ruba. 
Gravure, f. piirustustaito, piirns- 

tus; piirros; waski⸗, teräd-pitrros. 
Gre, m. tahto, oikku, mielijohde, 

mieliswalta; wapaa-ehto, stahto; mieli, 
mtelijuofio; au g. des vents, tuulien 
wallasſa; au g. de nos voeux, toivo» 
jemmme mukaan; de bon g. wapaatak- 
toijesti, mielelänjä; de mauvais g. 
contre son gré, masten tabtoanfa, 
wmastenmielifesti; bon g., mal g., hy⸗ 
mällä tahi pahalla; cela est il de votre 
g.? onfo fe mielenne mukaan? à mon 
g, mielestäni; avoir gc. en 
recevoir, le prendre en g., pitää hy 
wänä, mieliymällä ottaa wastaan; 
savoir bon g. à qu de gc., olla jet. 
fin jälle liitoklinen. 

Grèbe, m. (elüint.) uilu, Betara, 
loxri (podioeps). 

Grec, ogue, adj. ja s. greelalainen; 
greelalainen (mies, maimo); le g., 

eelan kieli; à la F ue, pou 
een tapaan; y grec, firjain y. 1. ypfilon. 
Gréciser, v. a. panna greefalainen 

pääte mwieraskielifiin ſanoihin; käyttää 
greelantapaifia lauferatennuffia. 

Gröcisme, m. greelalainen fanan- 
pari . ' ſaha; f 

reoque, f. Pirjannitojan faha; fi- 
leäjelkäinen fe | | 

Grocquer, v. a. murtaa nidenyörien 
lowet krjan fekkään. : 

redin, ino, adj. nritätön; kurja, {a- 
ibm halpa. — s. kerjäläinen; mitätön 
ihminen. 

Gredin, m. englantilainen pyyksira. 
Gredinerie, f. terjäläijyys, furinns, 

fataluus, mitäftümuys. 
[ LT coment, Grément, m. (laiw.) tat» 
aafi. 
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Gréer, v. a. tallata Tairva. 
Gréeur, m. tallaaja. 

Zo, m. kanslia; arkisto. 
Greffe, f. ymppi-okja, ymppifilmä; 

ymppäys. 
Greffer, v. a. ympätä. 
Greffeur, m. ymppääjä. 
Greffler, m. lansliakirjuri, aftuario; 

fanslista. 
Greffoir, m ymppäyeweitä. 
Grège, adj. raala [fillistä]. 
Grège, f. hatila. 
Grögeols, adj. m. feu g., greekalal- 

nen tuli. 
Grégorien, enne, adj. gregorilainen ; 

calendrier g., gregorilainen kalenteri 
1. Gen oufut: 1 

rôgue, f. houjut: laisser ses g-s, 
ytkiä vahin! tirer ses g-s, heittää 

fenfü: mettre de l’argent dans ses 
g-s8, ritastua. 

Grêle, adj. joi, hoila; kimeä, ft: 
malla [äänestä]; ton g., korkein ſäwel 
metjätorwesfa, trumpetisfa. 

Grôle, f. race, raejade; naarannapi; 
ampa. - 
Gröl6, 6e, adj. ja part. rakeiden [a- 

maama 1. batfaama; rupulin-arpinen; 
riutunut, lamasfa, livosta olema. 

Gröler, v. imp. fataa valkeita. — v. 
n. lamata, lyödä lafoon [rakeista]. 

Grelot, m. muurausmafjara. 
Grelin, m. laapelin laatuun punottu 

köhyſi; hinaustonwi. 
Grêlon, m. ſuuri rae. 
Grelot, m. fulfunen; trembler le g., 

pelosta mwamista että hampaat falile- 
wat; attacher le g., rohjeta enfimäi- 
fenä yrittää; fil au g., brobeeraus-lanfa. 

Grelotter, v. m. louélia hampaita 
milusta. 

Grelouage, m. mahan malaminen 
obuifin lemyihin wallaifemista warten. 

Grelu, adj. m. töyhä, kurja, fatala. 
— m. raukka. 

Grément, s«. k. Gréement. 
Grémial, m. polmiin ulottuma fa- 

tolilaisten pappein jublaflifisfa tilotöja 
— ner i & 

r m. tufojuuri um). 
Groemillet, m. lemmitti, 75 

nen, muistokulka (myosotis soorpioides). 
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Grenade, f. granatisomena; g. à 
marin, beitto-, füfigranati. 

Grenadier, m. grauatipuu; grana- 
böri. 

Grenadiöre, /. patrunitastu ; limää- 

AIN tulta (passifora) renadille, /. evä tulta ora). 
Grenadia, JA ohut lewy filawoittua 

wafitanlihaa. 
, Grenadine, f. eräs neulomuefillin 
aji. 
Grenage, m. ruudin jywäfille faat. 

nen 
Grenaille, f. metallivakeet; g. de 
n voutaruupu, rautavaleet; etujywät, 
abut. 
_Grenailler, v. a. panna metalli ra- 

keiſelſi. 
Grenaison, /. jywäntelo, fiementy⸗ 

minen; ſiementeon⸗aika. 
Grenat, m. granatikiwi; ſitruunan 

Muori. 
Grené, m. ofa piirroffesta, joka on 

pisteillä tehty. 
Greneler, v. a. walmistaa nabla 1. 

muu aine nypläifekji, 
. Grener, v. m. jymälle laëlea, tehdä 
jymiä; antaa paljon fiementä. — v. a. 
faattaa valeifekfi, jymäijekfi. 
_Greneter, v. a. walmistaa nahka 

hienonyplaiſekſi. 
Grèneterie, JA fiemenkauppa. 
Grönetier, lère, s. jywüe, jaubo-, 

fiemenfauppias; (wanb.) fuolamalafti- 
men Dottaja. 

Grönetis, sn. rahan pykäilty fyrjä. 
Grenettes, f. pl. teltainen märi erään 

enfaan (Rhamnus infectorius) mar» 
joista, myös Graines d'Avignon. 
_@renier, m. jymä-aitta, jymämala- 
Ant parti jywien, ollien, beinien 

ilyttämifekfi; kuiwausparwi; wiljakas 
maafunta; tawara, jota ei panna tyn⸗ 
nyreihiu, waan paljaaltanja lastataan 
laivaan, kuten jymät, biilet j. n. e.; g. 
de foin, heinäparwi. 

oir, m. ruutifeula; pailfa, mis⸗ 
jä vuuti feulotaan. 

Grenouille, 7. ſammallo; tapin pan⸗ 
uu, fammallo; g. verte, wiberiinen 
fammallo (rana osoulonta); g. de mer, | bit 
eräs Tala (lophius pisoatorin. 
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gireneailier, v. a. ryypiekellä, mais- 
ella. 

ren . f. (ammalkolätällö ; 
juoperäinen 1. terwenbelle wabingollinen 
pailla. 

Grenouillet, s. mäliwehla (aonval- 
laria polygonatum). i | 

Grenouillette, f. eräs leinifon laji 
(ranunoulus hedoraesus); ifenien tur⸗ 
wotus bemofisfa. 

Grenu, ue, adj. jymäinen, täyinäi- 
nen [tähästä] ; rakeinen, jymäinen, nyp- 

N arögue, £. Grd ue, k. Grècque. 
Grès, m. hiekkakivi; hiekkakiwi-teol- 

fet; g. de Turquie, ëlipfimi. 
Grésil, m. jäähile, vaelumi. 
Grésillement, m. jäähileiden jade. 
Grésiller, v. imp. jataa jäähileitä 1. 

vaelunta 1. pieniä valkeita. — v. a. tä- 
märtää, rypietää. — So g., v. r. lé 
märtyä, rypistyä. 

Grésillonner, v. n. firsfua, firtot- 
taa [firtasta]. 

Gresserie, JA hiekkakimi-astiat ; ti. 
wi-astiat; bielfafimen-loubos. 

Grève, f. tajainen ja bieffainen rau⸗ 
nillo; mestauspailla Parifisja. 

Grover, v. a. iwabiugoittaa; rafit- 
taa, waiwata (erittäin weroilla fa fitu- 
nitykfillä). | | 

Grianneau, «=. muori teeri. 
Griannot, m. teeri. 
Gribanne, f. eräs mähäinen alus 

mastolla ja purjeilla. 
Griblette, 7. filawoittu ja balsta- 

villa Krmennetty liha. 
Gribouillage, m. tuhraus [huonosta 

maalaulfesta]; haralantalnstus [täfi- 
lirjotukjesta]. 

Gribouille, m. (wanb.) hupju. 
Gribouiller, v. m. tirjottaa Garakan- 

N hmiheuillotto ft (lapi ri , J. Taappaus en. 
leifti, fun jotakin Heitetään ilmaan ja 
ifwoiu tamotelaan); jeter à la g, 
heittää joulou raabeltamalfi. 

Gribouri, m. eräs hyönteinen (oryp- 
alus). 

—— adj. ortie-g., rantanołło- 
nen; pie g., Lepinkäinen (lanius emou- 

Grief, m. wahinko, haitta, wääryys; 
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malituskohta, Tanne, lalpans; lalpans-|  Grimace, /. irma, tre, Taswojen 1. 
Kirje, malituskirje. 

Grief, öve, adj. wailea, raskas, to- 
wa, törkeä. 

Grièvement, ado. raskaasti, fowasti, 
törkeästi. 
! Gribveté, f. rasfans, tomuus, tör- 
eys. 
Grifade, f. tynnen isku (jahtihan⸗ 

fan); poeme nnen isinêts. 
S. lynfi; fimmen, käpälä; 

ryömä; nimipainos, nimipainio; pibbit; 
eräät tynnenmuotoifet Pasmwinjuuret. 

iffer, v. a. iskeä kynfillä. 
m. eräs forpifotfan laji 

(vultur fulvus); griipi (tavun-omai- 
nen hirmulintu); englantilainen weri⸗ 
foira: (furo.) raappaaja. 

Grifonnage, m. baralantallnétne, 
hutraus. 

Griffonner, v. a. ja v. m. hutrata, 
töhriä, töhertää; tokoonkyhätä; raap- 
via ; tehdä huonosti kyhätty Inomapiir- 
vos. 

Grifonneur, m. tubrija; paperinpi- 

* er gnard, m. fipfinfelainen tippn. 
wi. 
Grignon, m. feimän fanniffa, Lanta; 

Sljyn ruuput; muferretut korput. 
rignoter, v. n. falmaa, järfä, na- 

fertaa; (fuw.) anjaita joku ropo. 
igou, m. kerjäläinen; faituri, leis 

män-ttlijä. 
Gril, m. Galstari; (wnoril.) paahto- 

mimi malmeille; être sur le g., o 
tuin neulain päällä. 

Grillade, j. haletarilla paistaminen ; 
haletarilla paistettu ruola. 

0, m. malmin paahtominen; 
rietikko, i. 

Grille, 7. rietitto; risteitto, jonka 
(äpi puhutaan luostarisfa nunnain 
lanêfa; malminpaghto⸗laitos. 

Griller, v. a. paistaa halstarilla; 
kärmentää ; paahtaa, polttaa laurin⸗ 
pi paabtaa malmia. — v. m. paiss 
tua hoalstarilla; paabtua; g. d'impa- 
tience, malttamattomundesta palaa. 

Grillet, m. Grillotte, /. tuſtunen 
(waalunasfa). 

Grillon, m. fivfla; g. taupe, maa- 
firkta; penkaforauti. pata, 

fuun murto; faire la g., laskea ryp⸗ 
pyihin, olla ranmiifen fopimaton [waat- 
te sta]; (kuw.) uflofnllaifuus. 

, 0. m. irmistää, murtaa 
kaswoja; ofottaa ruma mielen-ilmaut 
fastwoisfa ; olla fopimaton [maatteista]. 

er, iöre, adj. ja s. irmiste- 
(emä; irmasla; (kuw.) ulloknllattu. 

Grimaud, m. aaffofia oppima, aa- 
pislainen; kehno kirjailija. 

Grimaadin, m. pieni rintunut Kijä. 
Grime, m. pieni foulupoila; nau- 

rettawa wanha narri. 
* Grimelin, m. poilannlikka; faituri 

(peliefä). 
Grimelinage, m. itarasti ja mähistä 

rahoista pelaaminen; mitätön woitto 
1. anfio; ropoklauppa. 

Grimeliner, v. a. itarasti pelata; 
faaba mitätön mwoitto. 

se Grimer, 7. r. maalata ryppyjä 
Paswothin 1. muutoin tekeytyä wanhan 
kijän nälsifelfi. 

Grimoire, m. noitafiria, foihtukirja; 
täfittämätön puhe 1. kirjotus; entend- 
re le g., tietää kurit. 

Grimpant, nte, adj. (kasw.) rwüün- 
nefids. | 

Grimper, 0. m. fawnta, kiiwetä. 
Grimpereau, m. warputs-tiffa, puute 

liipijä (oerthia familiaris). 
Grincement, m. des dents, ham⸗ 

masten kiristys. 
rincer, v. a. ja v. g. les dents, G 

Ka | des dents, Kiristää 1. firéfutefa Gam- 
aita. 

? Grineher, v. m. täydä kohoknoriſekſi 
[leimästä]. 

Gringotter, v. m. wifertää. — v. m. 
ja v. a. hyräillä. 

Gringuenande, f. runmitn lifai- 
uus. 
Gringuonotter, €. Gringotter. 
Griotte, f. punaiſen⸗ ja ruéleanfuo- 

ninen marmori; eräs Kirfimarjan laji. 
Griottier, m. tirfimarja-pun. 

pe, 7. oikku, elli, mielenputkaus ; 
toma, pabaninontoinen nuha, influen⸗ 
fa; prendre qn en g., ofla jhulle was- 
tenmielinen. 

er, v. a. fiepata, nüpistit, faa- 
abmata; — Se g. v. r. vy 
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prstyä, fuvkastua; fyyttämästi pitää 
epäluuloa jluta wastaan. 

Grippe-sou, «=. (wanb.) jota mal- 
jua mastaan toimitti rahojen fantoa; 
joka itjelenjä feinoilla toimittaa fiwu- 

Ma, 6 b ää ris, 186, adj. harmaa; harmaapää; 
humalainen ; piloipattanen. frères g, 
harmaamunkkien weljesfunta; soeurs 
g-es, laupeat fifaret (nunnafunta) ; vin 
&., Waaleanpuuainen wiini; g. blanc, 
mwaaleanharmaa ; faire g-e mine à, fat- 
foa karſaasti iluhun. — m harmaa märi. 

Grisaille, /. maalaus pellällä har⸗ 
maalla ]. harmaalla parmaajen; mainit= 
tuun laatuun maalattu taulu; peruli 
harmaista ja tummista biutfista. 

Grisailler, v. a. maalata peltällä 
harmaalla 1. barmaalla harmaaſen. 

risätre, adj. barmabtawa, bar- 
maanmvoipa. 

Griser, v. a. faattaa humalaan; 
päihdyttää; mennä päähän, fetottaa 
päätä. — So g., v.r. päihtyä. 

Griset, «m. nuovi tikliäinen. 
Grisette, f. Game harmaasta pum- 

pulilankaasta (grisette); tyttö albai- 
(esta fäädystä; ompelija-tyttö. 

Grisoller, v. m. litwerrellü [leimo- 
[esta]. 

Grison, onne, adj. ja s. jarmaa, har 
maapäinen; harmaapää ulko 1 ämmä. 

Grison, m Galliparta; — har⸗ 
maaſen puettu palwelija ſalaiſien toi⸗ 
mieu ajamista warten; aaſi. 

Grisonner, v. n. harmaantua, käydä 
barmaaffi. 

Grisou, m. eräs fyttymwäinen laafu 
tiwihiili⸗kaiwokſisſa. 

Grive, f. vastas; g. commune, lau- 
lurastas. 

Grivelé, 6e, adj. twalloijen ja har⸗ 
maan firjatwa. 

Grivelée, f. laittomat fimutulot. 
Griveler, v. a. ja n. hankkia itjel- 

lenjä laittomia fiiutuloja. 
rivélerie, /. L Grivelée. 

Griveleur, m. jola hankkii itſellenſã 
laittomia fivutuloja wirasfanja. 

. Grivois, oise, adj. hauska, hilpeä; 
riwomainen. — m. hansla-, aila-poila. 

Grivoise, f. tielemä Pauppa-ämmä; 
hawelias nainen. 

= Gross, =. —5 euglentilaines 
juoma (webenfelainen rommi) — 

Grognard, rde, adj. ja s. ärjäs, 
äreä, yrmeä; ärjähtelijä. 

Grogne, f. nurina, napijeminen. 
Grognement, m. röhkyminen, nuvis 

feminen, napijeminen; yrheys, muriſe⸗ 
minen. 

Grogner, v. n. röhkyä, rohkaa; nu- 
rista, yrhiä, yrmiä, murista. 

Grogneur, euse, adj. ja s. yrheä, 
yrmeä, äreä. | 

Grognon, adj. ja s. k. e. ſ. 
Groin, m. färjä, kirſo. 
Groisil, m. lafifivut lafitehtaasja. 
Grolle, f. !. Freux. 
Grommeler, v. =. napista, murista, 

yrmiä. 
Grommeleux, ouse, adj. napijeiva, 

yrmeä. 
N Grondement, m. fumina, jyrinä; 
ora. 
Gronder, v. a. torua; joylistä, jy- 

rähdellä ; murista; napista, yrmiä. 
Gronderie, f. tora, napijeminen, mu⸗ 

rifeminen. SUN 
Grondeur, euse, adj. ja s. torai- 

nen, toraija, yrmeä; narifija, lirri. 
Gros, osse, adj. palju, ijo, järkeä, 

jykeä; turpea, ajettunut; fobtuinen, ras⸗ 
as; larlea, wankla, törkeä; fuuri, melo 
feä, mäkemwä, luluija, raskas; tuime, 
kiiwas; alhainen, järeä, fyroü |äänestä]; 
yeux g., turpeat filmät; il a le coeur 
 micleufä on raskautettu; g. temps, 
owa ilma; la mer est g-e, meri los 
huu; g. d'haleine, raskasrintainen; 
g-e femme, fuuri, palju nainen; fem- 
me g-e, fobtuinen waimo; le g. bon 
sens, tawallinen ihmisjärki; g. mots, 
fabattelemifet; g. grains, fyyswüia; 
g-e fièvre, tuima tauti; faire la g-e 
voix, puhua järeästi; g. marchand, 
tilas kauppias; g. vert, g. bleu, tum- 
man wiberiü, fininen, g-e aventure, 
bobmeri. 

Gros, m. paljuin, juurin, fo'offain 
oja jetkin : pää-ofa, -ofasto; pää-teimi; 
fwintini; grojdeni (fakjan raha); g. 
de Tours, de Naples, eräät fi N 
taan lajit; un gros, une grosse, erit- 
täin pakſu, koolas mies, mainen. — adv. 
fangen, paljon; il y « g. à parier, ou 
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fuuri fyy artwelemaqaan; coucher g, 
Panna paljon alttiit. — En gros, 
adv. tulusfa, ſuuresſa määräsjä; yli» 
mallaan. — Tout en g., adv. failes- 
tanfa. 

Gros-boc, m. nolfamarpuinen (loxia 
coccothraustes). 

Groseille, /. wiinimarja; g. verte, 
g. à maguereau. tillerperi; g. des 
alpes, tailinamarja. 

iller, «m. wiinimariar, tiffer- 
peris, tailinamarja-penfas. 

Grosse, f. froëfi (12 tufinaa); palju, 
fo’olas nainen; tlixijotustaawa allamille ; 
pergamentille fuurilla kirjaimilla Lir- 
jotettu aſiakirja; päälirjotus, allupe- 
räinen lirjotus; seconde g. wirka- 
miehen tekemä ja wahwistama fopia; 
la g., 4 grosse aventure. 

rosserie, f. wafarataleet; järeät 
rantateoljet; tukkukauppa. 

Grossesse, /. tohtuijuus, raskaus. 
Grosseur, f. paljuus, awaruus; tur- 

peus, paifuma. 
Grossier, ière, adj. palju, järeä, 

arkea; törkeä, raaka, rimo, fiimoton; 
epälobtelias: marchand g. tuffutaup- 
pias. — s. Loïbo, julfu, törkimyö. 

Grossiörement, ado. törkeästi, vis 
motti, fiiwottomasti; ylimallaan. 

Grossiéreté, f. törkeys, riwous, fii- 
wottomuus. 

Grossir, v. a. paljuntaa; ifontaa, 
Tartuttaa, wahwistaa. — v. n. paljun: 
tua, tarttua, mahmistua; turwota, pai- 
fua; enentyä. — So g., v. r. enentyä, 
lijääntyä. 

Grossissoment, m. palfuntaminen; 
ifontaminen, lifääminen, kartuttami⸗ 
unen; paljaneminen, karttuminen. 

Grossoyer, v. a. antaa ulos peri- 
* Pirjoja, biplomia. 

Grotesgae, adj. fummallinen, [uon- 
noton, törkeän tumma, tavaton, nau⸗ 
rettawa. — m. lummitus, törkeänlum. 
ma. 

Grotesquement, adj. törleänkum⸗ 
masti 

f. luola, votto. 
t, nte, adj. luhifema, wi. 

“léronillement, m. wilijaninen; fus 
vijeminen (watjasia) 
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Grouiller, v. m. (de) wilistä; kuo 
vista (matfasfa); la tète lui grouille, 
hänen päänjä tutifee. 

Grouiner, v. n. röhkyä, röhtkää. 
Groupe, m. filerö, ryhmä, parwi, fi- 

hermä; rypäle, terttu; joukko. 
Grouper, v. a. järjestää kumastotfi, 

ryhmäkſi; ryhmittää, parmittaa, luo⸗ 
fittaa. — v. m. luontua tumastoffi. — 
Se g., v.r. ryhmänä afettua jhin ym- 
päri, fofoontua ryhmään. 

Gruago, m. metjän hakkaaminen ja 
myyminen mittalumulla. 

Grunau, m. ryynit, (uurimat; ryy⸗ 
nipuuro, -welli; hienoimmat jauhot; 
pain de g., wehnäleipä. 

Grues, N kurki; nostofone, linunfi : 
tut.) hölmö, hölmetö; faire le pied 
e g., kauan feijoa odottamasja. 
Gruer, v. a. tehdä ryynikfi, ryyniä. 

_Gruerie, Grairie, f. (wanh.) ala- 
oifeusto metfä-afioisja: metfä-oilens- 
ton istuntapailla ; metfämwero. 

Gruger, v. a. purra viffi lomaa, luis 
Wwettunutta; nakertaa rikki; mähliä, mö- 
feltää; (kum.) tehdä loppu. 
, frame, f. laabetut ja fuorimattomat 
uftt. 
Grumeau, m. fimpale, paalio, tof, 

fare (hyytynyttä werta, maitoa). 
se Grumeler, v. r. hyytyä limpa- 

feiffi, foffareitfi, maffottna. 
Grumeleux, euse, adj. tofkareinen, 

paalluinen; kyhmyinen, mukavainen; 
jorainen; epätafainen. 

Gruon. » nuori furti. 
Gruyer, ère, adj. faucon g., fur’ 

jenpyyntöön Garjotettu Haukka; faisan 
g., fafani kurjen muotoifilla fulilla. 

Gruyer, adj. m. Seigneur g., (wanb.) 
läänitysherra, jola faa eroa alusta- 
faiétenfa metfistä. — m. alatuomari 
metjü-afioisfa. | 

Gruyère, m. eräs laji fmeitfiläistä 
juustoa. 

Gu6, m. lannas, faalamo, jahi; pas- 
ser à g., laalata. 

Guéable, adj. jonka yli mwoidaan 
faalata. 

Guébres, m. pl. Gebrit, tuleupalwe⸗ 
lijat Perfiasfa. 

Guède, /. morfinko (isatis tineto-' 
ria). 
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Quéder, v. a. morfingolla wärjätä; 
ruo'affa fulloa. 

Gunder, v. a. wirnttaa, Guhtoa ; Laas 
lata nli. | 

Gueldre, f. rose g., Poiran-höyfipuu. 
Guenille, M tiepu, rääin. — g-s, 

pl. ryyſyt, rääfyt, riepaleet. 
Guenillon, sn. riepunen, lumppu. 
Guenipe, f. hylky; buitti. | 
Guenon, f. eräs pitkähäntäinen apin- 

jan laji; naaras-maralatti; ilkeä irstas 
nainen, buitti. 

Guenuche, Gnenuchon, f. mähäinen 
naarasmaralatti; ruma ja ylen firottu 
nainen. 

Guépard, m. tiilevijufi (felis ju- 
data). : 

Guépe, f. twapfabainen, ampiainen. 
Guöpier, m. ampiaispejä; eräs lintu 

(merops apiaster). 
Guöpidre, f. ampiaispejä. | 
Guerdon, m. (wanh.) palffa ; palkkio. 
Guerdonner, v. a. palkita. 
Guère, Guères, ado. (käytetään ai- 

noastaan fanan ne fansfa), ei aimwan, 
ei paljon, aiman mähän, tuskin, tus- 
tin olenkaan. 

Guéret, m. fefantopelto, rifontamaa. 
Guéridon, m. fynttiläjalan alue; 

wähäinen ylfijalkainen pöytä. 
Guérir, v. a. parantaa, faattaa ter- 

weelfi. — v. n. ja Se G., v. r. paran⸗ 
tua, läydä terweekfi. 

Guérison f taubista paraneminen. 
Guérissab 0, adj. paranema, mab- 

bollinen parantaa. 
Guörite, /. wahtikoju; alttaani. 
Guerlin, ?. Grelin. 
Guernon, m. totiffi. 
Guerre, . fota, meteli; fotataito; 

de bonne g futen fodasja ainakin; 
rehellifesti; déclarer la g julistaa 
jota; faire la E à gn, fäybü fotaa 
jkuta wastaan; faire bonne g., käydä 
jota fäälimäifesti; faire bonne g. à 
qn, reheklijesti käyttäitä wastustaja- 
tanja fobtaan; moitié g., moitié mar- 
chandise, puolimätifin. 

Guerrier, iöre, adj. fotaifa, fotaan 
kenewã. — s. fotija, foturi, fota- 

uros. 
Guerroyer, v. n. kaida fotaa. 
Guerroyeur, m. foturi. 

Get, m. wartija; yömartija; posti- 
mies; patrnlli; palowartija; mot du 
g., tunnusjana; être au g. olla war- 
ttjana, wahdisſa; mätjyä, olla tähdyys- 
tämäsjä. 

Guot-apens, m. mwäijymys, wäiitt- 
(et; hankkeet 1. paulat toijen wahin⸗ 
goittamifekji; pahan-elkinen juoni; de 
g., Tawalasti, twabingoittamifen aflo- 
mutfesfa. 

Guêtre, 7. [äärystintet, bamastot. 
Guötrer, v. a. pukea jlulle [äärys- 
t timet. 

Guotte, /. tukiainen. 
Guetter, v. a. mäijyä. N 
Guetteur, m. (laiw.) tähdystäjä (nes 

renrannalla). i 
Gueulard, rde, s. fuupaltti, [nukko, 

porufita, parfu-fuu. . | 
Gueule, f. jus, fita, furffn; fnu, 

a g. ferré, fabatella, 

Gueulée, f. fuuffinen, ſunn tüvfi; 
riwo 1. vaala pubeenparii. 

Gueler, v. a. lawertaa; filjua, po- 
rata, parfua. — v. a. iskeä hampailla 
[iabtifoirasta]. 

Gueules, m. punainen märi (maa- 
tunasfa. 

Gueusaïlle, f. terjäläismäki, vois- 
tomätli. 

Gueusailler, v. m. terjäillä. 
Guousant, nte, adj. terjääwä. 
Guoeusard, m. ferjäläinen, roisto; 

lurjus. | 
Gueuse, f. vautaharkko. 
Gueuser, v. m. lerjätü. 
Gueuserie, f. ferjuu; furiuns, Pöy: 

pue, hätä; roska, turha 1. mitätön afia. 
ueuset, m. mwmähäinen ramtagar fo. 

+ Gueux, onse, adj. hädän-alainen, 
furja, waiwainen, lerjääwä, mitätön. 
— 4. Lferjäläinen; Tonna, huitti. 

Qui (ni — ii täsjä ja ſeurr.), m. mls- 
teli, eräs Taswi (viseulum album). 

Guichet, m. mähäinen portti juu- 
remman kyljesſa; käytämä; Paapin-omi; 
[nufllu, alkuna omesja 1. portisfa. 

Guichetier, m. wantibnoneen portin- 
wartija. 

Guide, m. opas, tien-opas; paribe. 
wofen risti.ohja. 

Guide-âne, m. fivianen, josfa [ue 
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tellaan fatolifen kirkon juhlapäimät ja 
jumalanpalmelukjet ; opas josfalin am- 
matisſa. 

Guider, v. a. opastaa; johdattaa. 
Guidon, m. fompanian lippu; ftan- 

dari, wiiri; lippumies ; osmiitta (nuo- 
teisfa ja firjotsfa); opas, johdattaja; 
tähtäin. 

Guignard, m. tunturivaulku (lintu 
charadrius morinellus). 

Guigne, /. eräs laji mateita kirfi⸗ 
marjoja. 

Guigner, v. n. tirkistää, ſiwulta fat- 
foa; — v. a. (kuw.) himoten tatfoa 1. 
pyytää. 

uignier, m. eräs livfimarian-puu. 
Guignon, m. mastoinkäyminen, ko⸗ 

wa omai, waurio; prendre en g., bi- 
tää epälmuloa jhita wastaan; être en 
g., avoir du g. jouer de g., pelata 
pahalla onnella. 

Guildive, f. fofuriwiina. 
Guilée, . fateen roiffaus 1. ramaus. 

. Guillage, m. juoman fäpminen tyn- 

"anllian N to, adj. f. bière g., were 
olut. 

Guillaume, sm. erilaisten höyläin ni- 
mitys. 

Guilledin, m. englantilainen juokſi⸗ 
jahemonen. 

Guilledou, m. courir le g. bifin 
tuljeskella huonoisſa paikoisfa. 

Guillemet, m. fainausmerkki (”). 
Guillemeter, v. a. lainausmerkkei⸗ 

bin (uffea. 
Guiller, v. m. Läydä [tynnyriin pan- 

musta juomasta]. 
milleret, ette, adj. riemuinen, ilos- 

tunut; ohut [maatteista]; ylen mapaa 
täytöjesjfänjfä; pintapuolinen [kirjoista]. 

Guilleri, m. warpusten wiferrys. 
Guillocher, v. a. foristaa 1. marus- 

taa fäännölijesti, ristiin medetyillä 1. 
aaltoamaifilla wiiwoilla. 

Guilloohis, m. foristus tehty guil⸗ 
lodjeeraamalla (t. Guillocher). 
 Guillotinade, J mestaus guiffoti- 

Mu. 

Guillotine, f. guillotimi, mestaus- 
tone Ransklasfa. 

uillotiner, v. a. ja n. mestata guil- 
Iotinillä. 

369 Guit 

Guimauve, j. altea-brtti (alihaea). 
Guimaux, m. pl. niityt, joita kah⸗ 

desti wuodesſa nittetään. 
Guimbarde, JA eräs fatettu fuorma- 

waunu; huuliharppu; eräs korttipeli; 
eräs tansfi; urabüviä. 

Guimpe, f. nunnan faulawaate. 
se Guimper, v. r. antautua 1. ruveta 

nunnaffi. 
Guindage, m. (laim.) bisfaus ; nos» 

tofone, hisſauskone; hisfausköyfi; bis- 
fauspalkka. 

Guindal, Guindas, m. finunti, bis. 
faustone. 

Guindant, m. laimamiirin forleus. 
Guinde, f. Guindeau, m. f. Guindal. 
Guindé, 6e, part. ja adj. hisfattu; 

pöyhkeä, korkealle furottatwa, ylenpalt⸗ 
tinen; teeskennelty (arwollifuus). 

Guinder, v. a. hisjata; wimuta ylös. 
Se g., v. r. (fuw.) liiakſt ponnistella. 

Guinderesse, f. hisjaustoumi. 
sruinderie, F. pingotettu 1. jämeä käy⸗ 

+ Os 

Guindoule, f. finunti, nostofone. 
Guindre, m. ferinpuut, myödinpuut. 
Guinée, . guinea (englantilainen 

fultaraba). 
Guingan, m. eräs kankaan laji, gin- 

ganti. 
Guingois, m. winous, farfaus ; (kuw.) 

määrä 1. epäſelwä füfitys. — Do g., adv. 
winosti, karſaasti, fanisti; takaperois 
festi, hullusti. 

Guinguette, /. pieni ramintola fau- 
pungin ulfopuolella; pieni maatalo, 
maitolartano. 

Guiper, v. a. filkillä ympärikehrätä. 
Guipon, m. (laim.) pikijuti. 
Guipure, 7. punotulla filkillä ympäri- 

fehrätty pitfi. 
jenin de, f. tukkafeppele, kuklaköyn- 
8 nös. 
Guisarme, f. tapparakeihäs, helle⸗ 

bardi. 
Guise, f. tapa, muoto, laatu. — En 

s. de, ado. muotoon, tapaan, mukaan; 
sa g., hänen taman mutkaan. 
Guispon, 1. Guipon. 
Guitare, f. Gitarri, kitara, warfilans 

nel. 
Gnitariser, v. n. gitarria foittaa. 
Guitariste, «n. gitarrinfotttaja. 

N 
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Guitran, m. eräs laji laimantermwaa. 

370 Habi 

Gymnospermie, /. paljaefiemenisten jm p f. paljaefi 
Gumöne, f. anffurintouwi (waafu- | luolta. 

nasfa). 
Gustatif, ive, adj. malu-, maun-. 
Gustation, /. maisto, malu-aisti. 
Gutte, 1. Gomme-gutte. 

Gynandrie, f. emibeteifet, gynandria, 
20 fasmiluolka Linne'n jüriestelmäs{é. 

Gynécée, j. naistenkammio (muin. 
Greelalaisten luona); luritushuone nai- 

Guttiföres, Guttiers, m. pl. puut | fille. 
ja penfaat, joista faabaan gummia. 

Guttural, ale, adj. furflu-. 
Gutturale, f. (tieliop.) turttutirjain. 
G ase, 

falaisten luona; woimistelu. 
Gymnasiargue, m. gymmnafion, woi⸗ 

mistelupaifan efimies (CGreelalaisten 
luona). 

Gymnaste, m. woimistelun-opettaja. 
Gymnastique, Gymnique, adj. tuci- 

mistelu-. — f. wotmistelu, ruumiin-' 
' nus). harjotus-taito. 

ique, adj. jeux g-s, tilpawoi⸗ 
v ymm * , e 

mistelu-leilit. — f. ruumiinbarjotus- 
taito. 

Gymnosperme, adj. (kasw.) paljas- 
fiemeninen. 

Gynéciaire, m. luritushuoneefen tuo- 
mittu nainen. 

Gynöcocratie, f. waltio, josja wal⸗ 
ymn m. tuumiinbarjotuffia | tasistuin woipi perinnön lautta fiirtyä 

warten täytetty pailfa muinoisten Gree- | naispuolelle, gyneloltatia. 
Gynécocratique, adj. gynelokratilli- 

nen. 
Gypse, m. fipfi. 
Gypseux, euse, adj. lipfinlaltainen, 

⸗ſekainen. 
Gyratoire, 1. Giratoire. 
Gyrin, m. eräs hyönteinen (Gyri- 

Gyromancie, Gyromance, f. ennus- 
taminen fehätulun kautta. f 

Gyrovague, m. munffi, jola kuljes⸗ 
felee luostarista luostariin. | 

H. 

” ofottaa että H ääntyy miin mer- 
lityisjä ſanoisſa. 

”Ha! int. 05, bo, 0406! 
Habe, f. pitläliepeinen arabialainen 

nuttu. 
Habile, adj. taitatva, ojaatva, ülu- 

käs; ketterä, nopſas; uuttera; kelwolli⸗ 
nen J. mahdollinen jhkin. 

Habilement, adv. taitawasti j. m. €. 
Habileté, f. taitatouns, tetterytä, tai- |! 

tamaifuus. 

Habilissime, adj. erittäin taitaa. 
Habilitation, €. Emancipation. 
Habilité, f. pakit.) mahdollijnue 1. 

felwoflifuus jhlin. 

Habiliter, v. a. tehdä mabbollifetfi, 
kelwolliſekſi jhlin. 

Habillage (11—1j), m. linnun 1. 
muun metfänrii istan ruoffominen pais- 
tettawakſi. 

Habillement (11 —1j),m.pulu, waat- 
teus; waatettaminen. 

Habiller (11 == (j), v. a. pulea, waa- 
tettaa ; waatehtia, waatteilla marustaa ; 
tehdä mwaatteet jfulle; fopeutua [mwaat- 
teista]; peitellä, fauntetella; mylkeä, pe- 
rata, tyniä (eläintä vuo'anmalmistusta 
warten); peitota. — S'h., v. r. puteu- 
tua, puleita, maatettaa 1. werbota it- 
enfä. 
Habilleur (11—1j), m. waatettaja, 

paitturi. 
Habit, m. waate, pulu, waatteus ; 

talli; h. habillé, juhlapuku; h. de 
choeur, fuoritviitta; h. de fatigue, työ- 
maatteet ; h. court, jolapäimäinen mus- 
ta papinpulu; b. long, papin wirka⸗ 
ufu, kaapu; prendre l’h., pukentua 
uostaripufuun, antautua luostariin. 
Habitable, adj. afuttawa, ajutta- 

wakfi kelwollinen. 
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Habitant, nte, adj. ajutva. — m.| mapaan näön wuolfi; falpa, este (tiel 
afuja, afujain, afulas; nutis-afufas. 

Hab 
14); rue de b., umpiflatu; vieille h., 

itation, f. afjuttaminen; ajunto, | pahan-ellinen ämmä. 
afumus, afnin, fotoperä, tyysfija; uu- 
tispailla; (latit.) avoir h. avec une 
femme, pitää liballista kansſakäymistä. 

Habiter, v. a. ja n. afua, oleskella, 
elää; h. avec une femme, f. Habita- 
tion. 

Habituation, /. apupapin pailla. 
Habitude, f. tottumus, tapa, lifet- 

nen tuttawuus, kansjakäynti; h. de 
corps, tuumiin aju, ryhti; être dans 
Ph. de, olla jhkin tottunut, pitää ta- 
pana. NNN 

Habitué, m. apupappi; jolapäiwäi: 
nen wieras, talosta perdettynyt. 

Habituel, elle, adj. tawaffi muut» 
tunut, tavallinen, juurtunut; grâce 
h-e, fijällinen armo. 

Habituellement, adv. tamallifesti, 
tottumutfesta. 

Habituer, v. a. (à) totuttaa, tais 
wuttaa jokin. — S'h., v. r. perhettyä; 
(a) tottua jhkin. 

”Häbler, v. n. lamerrella, ferstailla. 
”Häblerie, /. lawerrus, lerskaus. 
”Häbleur, euse, s. lawertelija, fers. 

furi. 
”Hache, f. firmes, tappara ; h. d’ar- 

mes, fotatappara. 
”Hache-paille, sn. fuppu-weitfi, wars: 

a 
”Hacher, v. a. —* Jakata mu 

vuilfi, filputa, voubia; palottaa; la⸗ 
mata, [yöbä lafoon [rafeista]; metää 
tistimitmoja (ptirtäes;ä). 

”Hachorean, m. wähäinen kirwes, 
täfikirmes. 

"Hachette, /. baffuurauta; muuri» 
wafara. 

’Hachis, m. ispinü, hallelus. 
“Hachoir, m. baffuulauta, baffuri; 

halkuurauta; filppuruubi. 
”Hachot, m. ”Hachotte, /. €. ”Hache- 

reau. 
"Hachure, f. ristimitmat (piirtäes- 

“Hagard, rde, 
(ynkeä; tyly, nurja; wauhko. N 

Hagiologique, adj. pyhä-; pyhiä ja 
pyhig afioita fosterva. 

"Hai! int. 0505! 
"Haie, f. penfas-aita ; rimi; ſotamies- 

rimi; paalutus joesta; auranharja. 
"Haile! int. bei, hoi, antaa mennä; 

et h. au boat, ja mwielä mähän kau⸗ 
panpäälliſekſi. 

ailer, 1. Héler. 
”Haillon, m. viepu, ryyfy. 
Haim, Hain, m. onfifoutfu. 
"Haine, f. wiba, waino, taihelma ; 

fammo, inho. — En h. de, adv. wibasta, 
infoëta; prendre en h., ruweta mis 
baamaan. 

”Haineux, euse, adj. wibaflinen, wi⸗ 
hamielinen. 

”Hair, v. a. wihata, mainota. 
"Haire, /. joubipaita. 
”Haireux, euse, adj. fostea ja lylmä. 
"Haissable, adj. twibattawa, inbot- 

tawa. 
0, m. laiwan hinaaminen 

mieswoimalla. 
”Halbran, m. nuori ſuorſa. 
”Halbren6, 6e, adj. fitpirikkoinen, 

ſtipen & murtanut; pahoin pelmutettu. 
'Häle, m. auringon belle; rafittama 

paabto; kuimuus. 
”Hale-ä-bord, m. laiwawenheen bi- 

nausköyfi. 
”Hal6, 6e, adj. ja part. ahivettunut, 

auringon paahtama. 
eine, f. hengitys, hengenweto, 

Pt leyhlä; h. mauvaise, baifewa 
enli; prendre h., huoahtaa, hengäh- 

tää; perdre h., hengtstyä; h. de vent, 
tuulenleyhlä; avoir beaucoup d'h, 
woida fauan pitää henkenfä ; tout d’une 
h., yhtämittaa, Hengähtämättä; courte 
h., ongen ahdistus; ouvrage de lon- 
gue h., bitfüsaifainen työ. — En h. 
adv. puhas, toimesfa, harjotutkjesja ; 
tenir en h., pitää puuhasja, toimeafa, 
epätiedosja ; se mettre en h., harjaan 
tua; être en h., olla täydesjä toi- 
mesja. 

rde, adj. famala, julma, | ‘’Halement, m. töyden fllmus. 
Halenée, f. haiſewa hengitys. 
”Halener, v. a. tuntea jfun bengen- 

weto 1. hengitys; wainua; urkkia jfun 
Haha, m. auffo puutarhan aidasja | mielipiteet, ajatukjet. 
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”Haler, v. a. hinata; lyödä faitan- 

folmu ympäri; ärjyttää, ujuttaa (fois 

raa); h. un vaisseau, buutotorwella pu- 

butella faufaista purjehtijaa; h. le 

vent, 
leen. 

”Häler, v. a. paahtaa, polttaa [au- 

ringosta] ; ahtvettaa. — Se h., v. r. 
ahmettua. 

”Haletant, nte, adj. wohottawa, 

gähtämä, huohottawa. 
”Halötement, m. vohotus, huoho- 

tus. 
"”Haleter, v. n. wobottaa, buobot- 

taa. 
"Haleur, m. laiwan hinaaja. | 

Halitueux, euse, adj fogtea, (umui- 

nen. 
”H 6, m. wourausmakſu faup- 

pa-oiteubesta katetusja —— 

(halle'isfa). | 
Hallali, m. huuto, jolla ilmotetaan 

että hirmwi on ammuttu. 
"Halle, /. jullinen fatettu muynti- 

paiffa; dame de la h., lauppa-ämmü 

jemmoifesia; langage des h-s, riwo 

puhe, roistowäen puhe. 

$ ”Hallebarde, f. tapparateibüs, helle» 

ardi. 
”Hallebardier, m. hellebardin kan⸗ 

taja; postimies. EN 
10. ”Hallebreda, m. ja f. fuifale 

miestä; 
”Hallier, m. jullijen myhntipailan 

]. fauppajalin tarkastaja; halli-kanp- 
pias; iita. 

Hallucination, /. mielenbairaus, 
houraus, harhanäky. 

"Halo, m. tehä auringon, luun, tähe 
tien ympärillä; punainen kehä nännin 
ympärillä. 

”Halographie, /. efitys fuoloista. 
”Haloir, m. hampun kuimauspaikka. 
”Halot, m. faninin folo. 
”Haloteohnie, f. femian ofasto, j08- 

fa eitetään fuoloiéta. 
”Halte, J [emähdys-, lepopailla; 

atria lemähdyspaiklasja. — snt ſeis! 
h. là! pyjähdy! malta! 

"Halurgie, f. taito walmistaa 1. 
muista aineista efille jaada fuolat. 

’ , «m. vTiippaloiklu, riippus 

hen⸗ 

matto, 
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dans le vent, purjehtia ylös tuu- | tit 
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Hamadryade, f. puun baltiatar. 
“Hameau, m. pieni, faufainen kylä. 

Hamecon, m. onfitouklu. 

"Hamille, /. pienet kalat kouhmiyö- 

”Hampe, f. warfi, kahwa, faitta; 

fufanwarfi; hirwen riippuma faula- 
nahta. 

"Han, m. vawintola itämaisja. 
“Han, int. woblaus tuimasti Gala- 

tesja. 

”Hanap (p ääntyy), m. fuuri pi- 
ari. 
”Hanohe, /. (ontfa, nimus; hewoſen 

fautafet 1. takapuoli; laiman loorintki; 
être, se mettre sur la h. ylpeillä, 

ruweta uppiniskaifekji, foréfatlemaan. 

Hanebane, E t. Jusguiame. 
”Hangar, “Hangard, m. waunulii- 

teri, vatasivaja. 
”Hanneton, m. turilas; (luw.) tuu- 

fibullu, huimapää; soucis d'h., betu- 
leet tupjuineen. 

Hanouard, m. fuolaufantaja. 

”Hanserit, m. Sanscrit. 
”Hanse, f. fatjalainen hanfaliitto. 

"Hanséatique, adj. hanfaliittoon kuu- 

luwa. | 
”Hansiöre, f. hinaustöyfi; wenbeen- 

nuora. 
”Hanter, v. a. ja n. ahlerasti käydä 

termehtimäsjä; käyskennellä jtun [uona ; 

pitää tyysfijanja kun luona. 

”Hantise, /. tuttamallinen kansſa⸗ 
täynti. 

”Happe, /. afjelifisfo; wanne. 

” ppelourie, f. teennäinen fallis- 
timi; (tuw.) faunis mutta tyhmä tb- 

minen; faunis mutta kelwoton hewo⸗ 
nen. 

"Happer, 2. a. iskeä hampaifin [foi- 

vista]; fiepata, kaapata; ottaa kiinni, 

äffi-arwaamatta mangita; h. la lan- 

gue, b. à la bouche, irpaista kielesfä. 

"Haguendo, /- tafajuotfija, fonfari; 

joilta ja tuiwa mainen; aller la h., 

ullea bBS(bü. 
”Haguot, m. rattaat. 
”Haguetier, n. ajuri, fuorman-ajuri. 
"Harangue, /. julkinen puhe; jub- 

[allinen puhe; (luw.) pitkäpitmäinen 
[örpötyd. 
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”Haranguor, v. a. pitää jullista, 
juhlallista puhetta; (kumw.) lamerrella 
pitkläpiimäifesti. 

”Haranguour, m. jullinen 1. juh 
allinen puhe; lamwertelija ; mutlistelija. 

”Haras, m. bewogfiitos-laitos, ftu- 
teria. 

Haras, 1. Ara. 
”Harassement, m. uuwutus. 

ja Iarsseer, v. a. uumuttaa, wäſyt⸗ 
tää. 
, ”Harassier, m. hewosſiitos⸗laitok⸗ 
en boitaja. 

— m. häiritſeminen, hä- 
tyyttäminen. 

celer, v. a. häiritä, hätyyttää, 
fiufata. 

”Harde, 7. lauma, ryhmä (hirwiä 
j. m.); koiranwitjakſet. 
Made 60, part. ja adj. mitjoihin 

pantu, foplattu [foirasta]; oeuf h. 
nablamuna. 

"Harder, v. a. panna witjoibin, fop- 
fata (koirat). 

”Hardes, /. pl. ioaatteenkappaleet, 
puline, käymämvaatteet ; kapineet. 

”Hardi, ie, adj. uljas, rohlea, us’ 
falias. 

”Hardiesse, f. uljuus, rohkeus. 
”Hardiment, adv. uljaasti j. n. e. 
Hare! int. bas fiinni (Kiihdyttsjana 

loirille). 
”Harem, m. haremi, mubamebilais. 

ten naiskammio; naifet haremisja. 
”Hareng, m. filli; h. frais, blanc, 

tuore fili; h. pec, nasjakoihin pantu 
fili; h. saur, sauret, enfum6, jamu- 

on vaiso U n n, F. fillin pyyntüsaifa. 
. ”Harengöro, f. filin-, talankaupitfi- 
ja; fuupalttt nainen. 
, ”Harengerie, f. filimarffinat; filli⸗ 
ori. 
”Hargneux, euse, adj. riitaija, tos 

ratja, äreä, yrmeä, fiuffulas, wmihainen. 
”Harioot, m. turfinpamun fasi; 

turlinpapu; lampaan liha nanriin fans- 
fa; h. vert, lisfoina poimitut pawnt; 
h. nain, fyhytkasmuinen papit; hôtel 
des h-s, wanfeusbuone fanfalaisfaar- 
tilaifia warten (Parifisja). 

”Haridelle, £ nabtatoni. 
”Harle, m. luilla, telffäfuorfa. 
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J. fointu, fopufointu; 
fulo-äüni; harmoni⸗muſiki; täydellinen 
fopufointu eri ofien mälillä; fointu- 
waiſuus; fowinto. | 

Harmonier, Harmoniser, v. a. faat- 
taa fopufointuun. | 
Harmoniousement, adv. fointuwasti. 
Harmonieux, ouse, adj. ſointuwa, 

fointuinen, fulo-ääninen, tajountutva; 
ylfimielinen, hymäjopuinen. N 

Harmoniste, m. jointu-opin tuutija ; 
hymä fäweltäjä. 

”Harnachement, m. waljastaminen ; 
fatuloitfeminen; waljaat, filat. 

”Harnacher, v. a. maljastaa, fatu- 
loita, afettaa filoihin. | 

”Harnaoheur, m. fatulamaafari. 
”Harnois, ”Harnais, m. haarnisla; 

waljaat, hewofen afeet, filat; ajurin be. 
wofet ja ajolalut. | 

”Haro, m. (wanb.) huuto, jota käy⸗ 
tettiin jluta wangittaesfa; mettre h. 
sur, panna talawarikfoon; clameur de 
h., huuto ottamaan jfuta kiinni; crier 
b. sur qn, fabatella 1. fivota jfuta. 

”Harpagon, m. faituri, jaiwarten 
nylkijä. 

”Harpail, m. 1. ”Harde. 
se ”Aarpaili r, 0. 7. viidellä 1. to» 

railla teskenäniä. MUN 
"Harpe, /. harppu; fidelimi muu- 
8)a. 
”Harpö, «dj. hoilla fupeilta mutta 

leweärintainen [minttiloirasta]. 
Harpôge, m. f. Arpége. 
Harpöger, 1. Arpéger. 
”Harpoanu, m. enträyshala. — 
” er, v. a. iskeä füfin kiinni, 

nipistää, pufertaa. — 7. n. äkliä 1108» 
taa molemmat takajalat, nostaa toinen 
talajalla Porkeammalle knin toinen [he- 
wofesta]. 

”Harpie, . raiwotar, harpya (tarul- 
linen olento); woitonhimoinen ihminen ; 
pahanselkinen ]. kiukkuija affa. 

”Harpin, m. feffi. NU 
”Harpiste, m. ja /. harpunjoittaja. 
”Harpon, m. barpuni, mäläkeihäs, 

ahingas. 

rt 
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”Harponner, v. a. iskeä harpunilla, 
heittää - barpunt. 

"Hart, f. pajuwitfa; HGirttäysnuora ; 
riſuwihko. 

Haruspice, 1. Aruspice. 
"Hasard, m. onnentobtaus, -mwaihe; 

fattumus, kohtaus, fatunnaifuus; feiffa, 
waara; par un h. malheureux, on- 
nettoman fobtaufjen kautta; coup de 
h., onnenfattuma; jeu de h.. ubta. 
rity8; meuble, livre de h., falu 1. 
irja, jota fattumalta faa ostaa by- 
mällä hinnalla; trouver un bon h 
joutua hymään kauppaan, faada by- 
mällä binnalla; courir h. de la vie. 

- 

joutua hengen waaraan; il ne court|f 
point de h., ei hän joudu mihinkään 
pulaan. — Au h. de, adv. umpimüb- 
lään, umpipäin, fatunnaifesti, arwiol- 
ta. — A tout h., adv. käykbön miten 
läynee, ainakin, kaikisja tapaukfieja. — 
Par h., adv. fatunnatfesti, fattumalta, 
fenties. 

”Hasardö, 66, part. ja adj. ustalias, 
onnenfaupalla olema; tukemia perus⸗ 
tulfia puuttuma; pahentuneelta tulema 
[lihasta]. 

”Hasardement, adv. fatunnaifesti, 
fattumalta. 

” er, v. a. panna maaran 
alaifekji, alttiikji, uskaltaa 1. panna on- 
nenfaupalle. — Se h., v. r. (à) roh⸗ 
jeta, uskaltaa. 

”Hasardeusement, adv. usfaliaasti, 
rohkeasti. 

"Hasardeux, euse, adj. uslalias, 
rohkea, waarallinen, feikkaperäinen. 

"Hase, f. naarasjänis, kanini. 
Hastaire, m. teihäänheittäjä, -kan- 

taja (romalainen foturi). 
Haste, m. armes d'h., twarrellifet 

afeet. 
”Haste, f. teihts; (wanh.) waltikka 

rahamaalunasja; paistinmarras. 
PHasté, ée, adj. (kasw.) feihäskan- 

tainen. 
”Häte, f. liiru, bütä, hoppu; — 

avec h.. en h., ftirunéti, rientäen; à 
la h., päistiffaa, päätäpahkaa, fitruusti. | 

”Hätö, 6e, part. ja adj. ailainen, : 
twarbainen; être h., pitää Tiirutta. 

”Häter, v. a. fiivebtit, viennättää. 
— Se L,, v. 7. rientää. 
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"Hätereanu, m. paistettu malja. 
”Häteur, sn. paistaja; paistinmess 

tari. 
= "Hätier, m. paistimvartaan fanna- 
n. 
”Hätif, ive, adj. ailainen, warhai⸗ 
OL tientämä ; (tuw.) arfo [lap- 
esta |. 
”Hätiveau, m. eräs laji ailaifia pää- 

rynöitä; aifaifet herneet. | 
; ”Hätivement, adv. ailaijesti, wars 
ain. 
”Hätivetö, f. ailaifuus. 
”Haubans, m. pl. (laiw.) wantit. 
”Haubergeon, m. mwähäinen pant 

ari. 
”Haubert, m. pantjari, rautapaita. 
"Hausse, f. alustus, paltilas; bin- 

nan ylennys. 
’Hausse-col, m. pieni rintakilpi, fau- 

lalilpi, hopealaalka, jota npfierit fanta- 
wat taulasfanfa. 

”Haussement, m. lohottaminen, ylen» 
148; h. d’épaules, hartiain kohotta- 
minen. 

"Hausse-pied, m. ſuden⸗quſa. 
"Hausse-guoue, m. Bergeronnette. 
”Hausser, v. a. lorottaa; nostaa, 

fobottaa, ylentää; fämeltää forteam- 
malle; (fuw.) ylentää, forottaa (hinta); 
h. le courage à qn, roblaista jfun 
mieltä; h. la voix, forottaa äänenjä. 
— v. n. lohota, tylentyä. — Se à. 
v. r. ylentyä; fobota; le temps se 
hausse, ilma felliää. 

Haussière, 1. Aussière. 
"Haut, te, adj. fortea; yläinen, yli-; 

tohotettu; ſywä [webestä]; kuohumva, 
myrskyinen [merestä]; korkea, fimeü 
[äänestä]; fuuri, erinomainen, mainio; 
ais; ylellinen, ääretön; ylpeä, äwe⸗ 

riäs; h-es armes, olalla fannettawat 
afeet; vaisseau de h. bord, fotalaitva; 
le h. Rhin, Neini-joen ylimaat; mar- 
cher l’épée h-e, läydä fobotetulla mies 
talla; la mer est h-e, meri fuohuu, 
aaltoilee; h-s faits, mainiot työt; le 
maitre des h-es oeuvres, mestaaja; 
h-es puissances, (wanb.) Sollantilai- 
fet yhdyswaltiot; la chambre h-e, 
englantilainen ylihnone; je h. mal, 
kaatuwatauti, faatuwainen; h-e sot- 
tise, üüretüu tyhmyys; le très haut, 
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forkein (Jumala); le carème est h., 
lasliainen on myöhäifeen. 

"Haut, m. forfeng; huippu, fürli; 
blipuoli; gagner le h., (ähteä pakoon, 
farfuun; sur le h. de, ylhäällä, päällä. 

"Haut, adv. fortealle, ylhäälle; kor⸗ 
teaa äänellä; plus h., ylempänä; h. 
monté, bewonen, jolla on ylön korkeat 
jalat; h. le pied, tiirnusti! forjaa 
fuufil h. la main, mabtipontifesti. — 
En haut, adv. ylhäällä, ylöspäin ; (de) 
ylipuolella, ylipuolelle. — D'en haut, 
adr. ylhäältä päin. — Lä haut, adv. 
tuolla torkealla, taimaasja. — Par en 
h., adv. ylhäitje, ylipuolta myöden. — 
Tout h., ado. jelmwästi, peittelemättä, 
ääneen. 

””Haut-a-bas, m. lanffufauppias, ful- 
fufanppias. 

’Haut-à-haut, int. ohoi; huuto met- 
jästysmiehelle johdattamaan koiria otuk⸗ 
jen jälille. 

”Hautain, aine, adj. ylpeä, foyea, 
ämeriäs. 

”Hautainement, adv. ylpeästi j. n. e. 
"Hautbois, m. oboi, oboja. 
”Haut-bord, m. vaisseau de h., ifo 

faima, fotalaima. 
”Haut-de-chausse, Haut-de-chaus- 

868, m. s. ja pl. houjut. 
”Hanute-contre, f. altti-ääni; altins 

laulaja. | 
"Haute-cour, f. yli-vikeusto. 
”Haut-dossus, m. enfimäinen bis- 

fanti. 
"Haut-fourneau, m. mas-nuni. 
”Hanut-fataie, 1. Futaie. 
"Haute-justice, f. läänitysherran 

ylituomari⸗walta. 
”Hauto-lice, Haute-lisse, 1. Lisse. 
”Haute-lutte, /. de h., wüfival- 

lalla. 
”Haute-marö6e, f. tulwaweſi, wuokſi. 
”Hautement, adv. jultijesti, Torkralla 

äänellä, ujoëtelematta; uljaasti, roh—⸗ 
keasti, wikemästi; mäkimaltaifesti. 

”Haute-paye, f. lorotettu pallka. 
— m. forotetun palkan faaja. 

”Hautesse, f. torfeus (turlkilaifen 
fultanin armani tn). 

”Haute-taille, 7. forfea tenori. 
"Hauteur, f. forfeus; ſywyys; ylän. 

ne, fuffula; ylemyys, yläijyys; mie- 
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lenfujnus, kestämäifyys; fopeus, pöhh⸗ 
eus, ylpeys; faire ac. de h., tehdä 
uhalla, uhka⸗ylpeydellä. 

"Hanut-fond, m. fantafärktä, luoto. 
”Hautin, m. Gopeafala. 
”Hant-justicier, m. ylituomari. 
”Haut-le-corps, m. hemwofen AA et PA 

(fuw.) faire, avoir des h., bämmüs- 
tyljestä, wibasta hypätä ilmaan. 
—— le pied, m. [öyjä, fulfulainen. 
”Haut-mal, €. Haut. 
”Hanuturier, iöre, ad. 

h-e, merenfulfu fautaifilla 
lote h., ja 

”Hauturier, m. perämies, jolla on 
oiken johtaa laimaa faulaifila me- 
villä. 

”Häve, adj. talpea ja laiha; ruma; 
blé h., nofinen wilja. 

”Havenoeau, m. eräs falatwerfon laji. 
”Havoron, m. hukkakaura, ufonfaura 

(avena fatua). 
”Havir, v. a. ja n. tärmentää, kär⸗ 

wentyä [paistetusta lihasta]. — Seh, 
v. r. lärmentyä. 

"Havre, m. merijatama ; fatama, jo- 
fa luoteen ailana käy kuiwakfi. 

”Havre-sae, m. renſeli, tornisteri. 
”Hazard, 1. ”Has ... j. n. €. 
"Hé! int. hei! hoi! ohof! 
”Heaume, m. (wanh.) kypäri. 
”Heaumerie, f. typäripaja. 
”Heaumier, m. lypärijeppä. N 
Hebdomadaire, adj. wiilko⸗, wiik⸗ 

fofaufi-; feuille h., wiikkolehti. 
Hebdomadier, m. pappi, jolla on 

wiikkownoro. 
Höberger, v. a. majauttaa, antaa 

majaa. 
Höbraigue, v. a. hebrealainen. 
Hébraïsant, m. bebrean tielen tut- 

kija. 
Vicbraiser, v. n. tutkia hebrean kiel⸗ 

tä; käyttää hebreankaltaista lauferaken- 
nusta. 

Höbraisme, m. bebreantielinen lau⸗ 
feralennus. 

Hébreu, adj. ja m. s. hebrealainen. 
Hécatombe, f. (muin.) jadan härän 

uhri; kallis 1. runjas uhri, hekatombi. 
”Höche, f. rattaiden fimulauta, Jälki. 
Hectare, m. unfi ranskalainen pine 

tamitta, tynnyvin-ala = 100 are'ia. 

navigation 
merillä; pi- 
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Hectique, adj. (Iüüf.) beftillinen, hi⸗ 
wellystautinen. 

Hectisie, f. heltijyys, hiwellystauti⸗ 
uus. 
Hoctogramme. m. uuft ranskalainen 

painomitta, == 100 gramme"'ia. 
Hectolitre, m. unfi rausfalainen we 

tomitta, — 100 litre’iü. 
Hectomètre, m. uufi ranskalainen 

pituudenmitta, = 100 mötre'iä. 
Hédéré, 6e, adj. muratinfaltainen. 

— PA dires SU Mah 
e, f. Hedſchra, Mahometin pa: 

to taste Medinaan wuonna 622 j. 
K., mistä Mabometilaifet alfawat ajan- 
lastunfa. 

Heidugue, m. flawonilainen ]. un⸗ 
larilainen jallajoturi; beitufla, Läsky- 
läinen. 

“Hein! inc. hei! no! ettäkö! lieneetÿ! 
Hélas, int. wot! 05! ab! 
”Höler, v. a. puhutella fiwutfe pur⸗ 

jehtimata laimaa. 
Hélianthe, f. eräs tulla (Helian- 

thus). 
Hélianthème, m. päimännouto, au- 

vingonlulla (helianthemum). 
= Höliague, adj. fanotaan tähdestä, 
jola noujee 1. laskee auringon fäteisfä. 

Hölioe, /. tierrestviima, fiefura; ruu- 
wintoro; nälinkengän-muotoifet foris- 
tuljet torintilaifsta pilareisfa; eräs 
nälinkengän laji. 

Hélicoïde, adj. fiefuranmuotoinen. 
Héliocentrique, adj. fanotaan fiitä 

pailasta, misjä tähti näkyifi, anurin- 
gosta fatfottaesfa. 

éliomètre, m. tone, jolla mitataan 
auringon 1. taimaanlappaleiden biame- 
teri. 

Hölioscope, m. auringon kiikari. 
Héliotrope, m. eräs tulta (heliotro- 

pium). — f. eräs lalliskimen laji. 
Hölix, m. ultopuolinen fieramo kor⸗ 

wasſa. 
Heliöbore, f. Ellébore. 
Hellénique, adj. bellenilainen, gree- 

falainen. 
Hellönisme, f. Grécisme. 
Helléniste, m. greefan fielen tut- 

tija. 
Helmintologie, f. efitys mabdoista. 
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Helmintique, adj. ja m. matoja far- 
kottawa; matoja karkottawa lääke. 

Hélose, f. eräs filmäntauti. 
Helxine, f. €. Pariétaire. 
"Hem! int. Gm! tuule! 
Hémagogue, adj. ja m. merta aja- 

va lääke. 
Hömatisation, f. were pabtaantn- 

minen jhfin ruumiin ofaan. 
Hömatömöse, f. werentobtaus, we⸗ 

renſylky. 
Hématite, f. werilimi. 
Hömatocöle, f. werifobjo. 
Hématologie, f. efitys merestä. 
Hömatose, f. maitonesteen muuttu- 

minen merelfi. | 
Hématurie, f. twerenfufeminen. 
Héméralopie, f. y5foteus. 
Hémérocalle, f. erts lulla (heme- 

rocallis). 
Hömicranie, f. Migraine. 
Hémieycle, m. puolikehä, puolinm. 

yrä. | 
Hémionite, f. eräs fantaifen fulu 

(hemionites). 
Hémiplégie, Hömiplexie, f. toifen 

fimun halaus, —— 
Hömiptöre, adj. puoliſiipinen. 
Hémisphère, m. puolipallo; maan. 

pallon puolikas. 
Hömisphöroide, adj. puolipallollai- 

nen. — f. puolipalloika. 
Hömistiche, m. beroifen oli Aleran- 

brialaifen wärſyn puoli-oja, hemisti- 
on. 
Hémodie, f. hampaiden arkuus. 
Hémoptyique, adj. werta fyllemä. 

— m. werenjylkyä parantama lääke. 
Hömoptysie, f. werenfylty. 

| porracie F. punatauti, weren⸗ 
juokſu. 

Hémorroïdal, ale. adj. perüfuolen-. 
Hömorroidale, f. peltoleiniflo (ra- 

nunculus ficaria). 0. 
Hémorroïdes, f. pl. hemorroibdit, pes 

rätauti. 
Hömorroisse, f. mainen, jofa 12 

mwuotta oli punatautia fairastanut (py- 

D tasa Hämostase J. mesen Hémostasie, 
pabtaantuminen. 

Hémostatique, adj. weren⸗aſettawa, 
werenfullemwa., 
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Hendöcagone (hen = enn), m. vi 
fitoista-kulmio. L adj. yhitoista-tl, 
mainen. 

Hendöoasyllabe (hen = enn), adj. 
ylfitoista-tamuinen. — m. yljitoista- 
tawuinen märjy. | 

”Hennir (= banit), v. m. birnua. 
”Hennissement (= banis...), m. 

hirnuminen. 
"Henri, m. Henrifli, Heikki; bon H., 

fawimuro, jäjenheinä (ohenopodium Bo- 
nus Henricus). 

Hépar, m. tulimaffa, Gepar. 
Höpatalgie, /. mafjatauti. 
Hépatique, adj. maljan; matiantau- 

tinen; la belle h., finimuollo (ane- 
mons hepatica); h. blanche, walkea 
muollo (h. nemorosa); h. dorée, lu: 
mifuffa (chrysoplenium alternifolium). 

Hépatite, f. maljantauti; eräs mal- 
ſankarwainen fallistiwi. 

Heptacorde, 7. feitfenkielinen lyyra; 
feptim-aforbi (mufitisia). 

Heptagone, adj. ja m. feitjenlulmai- 
nen; feitjenkulma. 

Heptandrie, f. (lasw.) feitfenheteis- 
ten luofta. 

Heptangulaire, adj. feitjenkulmai- 
nen. 

Héraldique, adj. maalunatieteejen 
kunluwa. 

Noraut, m. fotasairut, julistaja, [a 
nanjaattaja. 

Herbacé, 6e, adj. ruobonfutuinen, 
ruobonfaltainen. 

Herbage, m. ruobofaswit, yrttikas- 
wit; laidun, ruobotenttü. 

Herbe, f. yrtti, ruoho, faswi, ora); 
h-s potagères, ruofafaswit; h-s mau- | b 
vaises, rittarnohot; fines h-s, ruo'atfi 
ja höysteekfi kelmollijet kaswit; h-s fi- 
nes, hymänhajuifet yrtit; mettre à 
Ph., panna laitumelle, ruohoruolaan; 
blé en h. wiljat oraina ollesfanja; 
docteur, ministre en h., tohtorin, mi- 
nisterin allu; sur guelle h. avez vous 
marché? mitä teille on tapahtunut? 
h. à l’ambassadeur, à la reine, tu. 
pakka; h. blanche, tisjankäpälä (gna- 
phalium); h. aux ânes, beloffi (oeno- 
thera biennis); h. aux cuillers, fuiri- 
ruoho (cochlearia) ; h. au denier, kuis- 
maheinä (lysimachia vulgaris). 
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Herbeiller, v. ». olla ruohonfyöns 
nisſä [metfäfiasta). 

Herber, v. a. walfaista 1. waalen. 
taa ruohokentällä. 

Herberie, f. waban walfaifeminen ; 
wallaijfu. 

Herbette, f. vuohosto. 
Herbeux, euse, adj. ruoboinen. 
Herbier, m. faëwisto, herbario; pönfi, 

märehtimien eläinten enfimäinen maha. 
Herbière, f. vuolakastvien faupitfija. 
Herbivore, adj. m. ruobonfyüjd, kas⸗ 

wiſpoin 
erborisation, f. laswien keräämi⸗ 

nen. 
Herboriser, v. n. lastoia ferütü ja 

tuttia, botanitella. | 
Herboriseur, m. laswien kerääjä ja 

tutkija. 
Herboriste, m. lääfe-hrttien tuntija 

1. tauppias. 
Herbu, ue, adj. vuohoinen. 
Hercotectonique, f. wallitustaito. 
Hercule, m. Herkules; wabwa ja 

mälemä mies; eväs tähtifikerö. 
”Höre, m. eräs lorttipeli; pauvre 

h., rauffa. 
Héréditaire, adj. perittämä, peritty. 
Héréditairement, adv. perinnön 

lautta, perimällä. 
Hérédité, f. perintö-oikeus; perittä- 

mäijhys; perintö. | 
résiarque, m. levettiläis- 1. harha⸗ 

uskoiſen [ahon perustaja 1. päämies. 
Hörösie, f. Terettiläijyys, barba-us- 

loijuus. NN 
Hérésiologue, m. joka on tirjottas 

nut lferettiläifyydestä, harha-uskoijuus 
esta. 
Höröticitö, f. harha-uskoijuus. 
Hörötigue, adj. ja s. terettiläinen, 

harha-uskoinen. | 
”Hörissö, 6e, adj. ja part. harjak⸗ 

finen, farlealarwainen, pyötykarwainen, 
pörröinen; tyly, ylfipäinen; ulonewilla 
piikillä, Kärjihlä j. n. e. marustettu 1. 
täytetty; h. de bayonnettes, josta jola 
haaralle pistää efiin painetit; h. d’é- 

i cueils, fallioilla täytetty; pays h. de 
montagne, wuorimaa; (faëv.) farlea- 
farwainen; falffivapattu. 

”Hörisser, v. a. pöyristää (farwat, 
harja); afettaa, marustaa, täyttää (jol- 
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latin piifinfaltaifesti ulonemalla); pit- 
linfaltaifesti ympäröitä; kalkilla rapata. 
— v.r. pöyristyä, piikinkaltaiſesti ko⸗ 
hota pystyyn. — Se h., v. r. pöyris⸗ 
tää karwanſa. 

”Hörisson, m. fiili (erinaceus auri- 
tus); ſäderatas (hammasrattaan laji); 
rautapiilillä toaruétettu falpa linnan 
portilla. 

”Hörissonner, v. a. falfilla rapata. 
Héritage, m. perintö, perintösofja; 

peritty talo; maalartano. 
Hériter, v. a. ja n. periä. 
Höritier, iöre, s. perillinen. 

, Hermaphrodisme, m. lakſineuwoi⸗ 
uus. 
Hermaphrodite, adj. ja s. faffineu- 

moinen, Germafrobditi. 
Herméneutique, adj. felittämä. — 

f. [elitystiede (raamatun). 
Hermötigue, adj. bermetinen, fala- 

tailainen ; umpijuljettu, ilmanpitoifesti 
fuljettu; colonne h., pilari, jonka ka⸗ 
pitäli on ihmijen pään muotoinen. 

Hermétiquement, adv. fermetifesti. 
Hermine, f. tärppä, fürpännabla, 

färpännapfainen turkki. 
erminé, 6e, adj. kärpännahoilla wa⸗ 

vustettu (waal.). 
Herminette, Hermitage, Hermitö, 

”Herniaire, adj. fobjo-; bandage 
h., kohjonwyö; chirurgien h., lääfäri, 
joka ylfin-omaifesti parantaa fobjoa. 

”Hernie, f. fohjo, [uolimulkku. 
”Hernieux, euse, adj. fobjoa ſairas⸗ 

taiva, fobjoinen. 
”Herniole, ”Herniaire, f. thräruobo 

(herniaria glabra). 
Hernute, m. ja f. hernhutari (eräs 

uskonlahkolainen). 
Héroïcité, f. {. Höroisme. 
Héroï-comique, adj. heroilomillis 

nen, fankarillissnanrullinen (runoelma). 
Héroïde, /. beroibi, jonkun fanfarin 

nimesſä lirjotettu runoelma. 
t Héroïne, f. nais⸗ſankari, ſankari⸗ 
ar. 
Héroïque, adj. ſantarillinen, ſanka⸗ 

rinfaltainen; epillinen; remède h., wä⸗ 
kewästi waikuttawa, mutta waaralli⸗ 
nen lääke. 

Héroïquement, adv. ſankarilliſesti. 
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Höroisme, m. ſankarnus. 
”Höron, m. baifara; masse de h., 

hailaranfullainen töyhtö. 
”Höronneau, m. nuori haikara. 
”Höronner, v. «. käydä baifaria pyy- 

tämäsjä. | 
”Höronnier, iöre, adj. baikaran- 

ajoon harjotettu; (kuw.) botftafüüri- 
nen. 

”Höronniöre, f. haikaranpefä. 
”Höros, m. fanfari. 
”Herpe, /. jamipuoli; kynſi foiran- 

jalasja; mälpyä. 
”Herpes, f. pl. h. marines, weden⸗ 

ajamat, tweben-ajot. | 
”Herpötologie, /. efitys matelewai- 

fista eläimistä. NU 
”Hersago, n. äestäminen, karhimi⸗ 

nen. 
”Herse, f. äes, karhi; [askettama vis 

tiffo linnanportin edesjä; kolmikulmai- 
nen fynttiläjalfa, josfa kynttilät piste: 
tään piilinpäihin. 

"Hersé, 6e, adj. ja part. äestetty; 
laskuristikolla warustettu. 

”Herser, v. a. äestää, karhia. 
”Herseur, m. äestäjä. 
Hésitation, f. fopottaminen, kanger⸗ 

taminen; epimiys, epäilys, nemmotto- 
muus, lahtapäijyys. 

Hösiter, v. m. fopertaa, faugertaa; 
epiä, epäikä, olla Pahdella päällä. 

Hespéridées, f. pl. myrtinjuluijet 
kaswit. 

Hétéroclite, adj. epüjäünnôllinen; 
(kuw.) fummallinen. | 

Hétérodoxe, adj. harha-oppinen. 
Hétérodoxie, f. harha-oppi. | 
Hétérogène, adj. eri⸗aineinen; ris⸗ 

tiriitainen. 
Hétérogénéité, f. eri-ainetfuus; ris- 

tiriitaiſnus. 
Hétérosciens, m. pl. fanfat, jotka 

afuwat päimäntajaajan eripuolilla. 
”Hötre, m. faljantammi, pyötki. 
Heur, m. (wanb.) onni, aihe. 
Heure, f. tunti, päimän-aila; aika, 

hetki; il est quatre h-s, kello on neljä. 
— Sur l’h. Tout à 1., adt. tohta, 
tuosfa paikasja; à cette h., à Vh. 
qu’il est, nyt, tällä hetkellä; de bonne 
h., à la bonne h., f. Bon; de meil- 
leure h., {. Meilleur; à la belle h., 
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miin päimin; h. de grâce miimbtys, 
pl. rukouskirja 

rukoushetket; tuntien jumalattaret, ho- 
ylösfykkäys; — h-s, 

vit. 

Heureusement, adv. onnellifesti ; kai⸗ 
kekſi onneffi. 
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Hiéraciaum (um = 00m), m. feltano, 
nutterma (hieraoium). 

”Hiörarohie, f. arvojärjestys tai- 
waallifesja jotajoukosja, enkelikuorisfa; 
apillinen armojärjestys ; pappiswalta; 
olainen asteellifeen armwoluokistoon järs 

Heureux, euse, adj. onnellinen, au- jestetty malta. 
tuas; autnaallinen; d’h-e mémoire, 
autuaallifesfa muistosja olema. 

”Heurft, m. puusti, telläys, kolhaus, 
tuustaus; telläykjen merkki. 

*Heurtement, m. ääntiöiden yhteen. 
fattuminen. 

”Heurter, v. a. tölmätä, folbaista, 
täsjiyttää, loukata; (maal.) käyttää jyr- 
tästi eroamia märiä. — v. n. fattua, 
fouffautua; tuuppia toifianfa; kolknt⸗ 
taa, paukuttaa. — Heurté, 6e, adj. 
(maal.) reipas ja mikemä mutta ei 
tarpeetfi yhteenjulama pensjelinkäyttö: 
touche, manière h-ée. 

”Heurtoir, m. portintolfntin. 
Heuse, f. pumpun fenfä 1. fannu. 
Hövö, m. 1. Caoutchouc. 

ä Hexacorde, m. fuufifielinen foitto- 
one. 
Hexaëdre, adj. luufifiruinen. — m. 

kunſiſiwu. 
Hexagone, adj. ja m. kuuſikulmai⸗ 

nen; luufitulma. 
Hexagonal ale, adj. luujilulmainen. 
Hexamötre, adj. ja m. fuufimittai. 

nen (runo); luufimitta (runosfa). 
Hexandrie, f. fuufibeteisten luokka. 
Hiatus (s ääntyy), m. auffo, reikä; 

ufeiden ääntiöin yhteenfattuminen. 
”Hibou, m. pöllö, huhkain; (kuw.) 

ihmifiä larttama, manhko, jörö; faire 
le h., jörötellä. 

Hibride, f. Hybride. 
"Hic, m. temppu, mutka, pula. 
”Hideusement, ado. hirweästi j. n. €, 
”Hidoux, euse, adj. hirweä, kauhea, 

tfettämä. 
Hidrotigue, adj. ja s. hikeä ajama. 
”Hie, f. fimenlaskijan nuija, juutta. 
Hieble, f. (fasw.) feljapenfas (sam- 

bucus odutus). 
. ”Hiement, m. fatulimien, paalujen 
junttaaminen. 

"Hier, v. a. nuijalla juntata. 

”Hierarohigue, adj. bierartillinen, 
pappiomaltainen. 

”Hiöratigue, adj. pyhä, papilliuen. 
… Hiöroglyphe, m. hieroglyfit, tumwafir- 
jotus. 

Hiéroglyphique, adj. hieroglyfilli- 
n en. 

Hiérophante, m. Œleufilaisten mys⸗ 
teriojen ylimmäinen pappi. 

Hilarité, /. hilpeys. 
Hile, m. fiemennapa. 
Hiloires, Ailures, f. pl. (laiw.) 

luuflupuu, tanko. 
N Hippiatriguo, J. bewoëparannus- 
iede. 
Hippocras, m. k. Hypocras. 
Hippodrome, m. (muin.) ratfastus- 

rata ( onstantinopolisja). 
— m. tarullinen ſiiwelli⸗ 

nen hewonen. 
Hippolithe, /. eräs fiwi, joka löy⸗ 

ty —*** jälmytjistä. 
ppopotame, m. wirtatepo 

Hirondelle, f. päüsfynen ; h. de mer, 
tiira (sterna); eräs Talan laji (trigla). 

Hispide, adj. (kasw.) patuinen. 
”Hisser, v. a. wiwuta, bisfata. 
Histiodromie, f. purjehdustaito. 
Histoire, f. historia; Kertomus; jut- 

tu, juoru; h. naturelle, (uonnonhistos 
ria; peintre d’h., historiallisten ku: 
wausten maalari. 

Historial, ale, adj. (wanb.) bisto- 
viallinen. 

Historien, m. bistorioitfija. 
Historier, v. a. foristaa pienillä ta- 

pauffia ofottamilla kuwaukſilla; por- 
trait histori6, muotofuwa, jonka yms 
pärillä on mähäifiä, kuwatun elämätä 
ofottawia kumautfia. 

Historiette, f. mähäinen, buwittawa 
fertomus. | 

Historiographe, m. jonkun ruhti⸗ 
naan eli waltalunnan historian kirjot⸗ 

Hier (= jäär), ade. eilen; d’hier, | taja, bistoriografi. 
eilifestä. Historigue, adj. Historiallinen. — 
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m. lyhyt kertomus jostalin tapaukjesta, 
erittäin [en ſyyt ja wailutuljet. 
, Historiquement, adv. bistorialli. 
esti. 
Histrion, m. ilmeilijä, komelianti. 
Hiver, m. talwi. — En h., adv. tal: 

mwis-aikana. 
Hivernage, m. talmehtiminen, tal: 

wenpito ane ſatama, misfü lat. 
wa talmehtii; maanwiljelijän työt en: 
nen talmentuloa. 

Hivernal, ale, adj. talwinen. 
Hiverner, v. n. talivehtia, pitää tal- 

wea; — S'h., v. r. tottua pallafeen. 
— v. a. h. les terres, muolata wiljas 
maat talwelfi. 

"Ho! int. ohoi! bei! luule! 
”Hobereau, m. leimwo-, pouta⸗hauk⸗ 

fa; (kuw.) maamoutfa. 
”Hoo, m. eräs forttipelt. 
”Hoca, m. eräs onnenpeli. 
”Hoche, f. pykälä pykäläpuusja. 
”Hochement, m. pudistus (pään). 
”Hocher, v. a. rawistaa, waristaa 

(puita); pudistaa VÄNÄ 
”Hochet, m. lapientalistin. 
”Hodierne, adj. tämänpäimäinen. 
”Hogner, f. Gronder. 
Hoir, m. (lafit.) rintaperillinen. 
Foirie, f. vintaperintö. 

= ”Hol&, int. hot! ohoi! — adv. bil- 
jaa, ääneti; mettre le h., faattaa mes 
teli 1. riita afettumaan. 

”Hollander, v. a. hautoa lirjotus- 
fulat tuhtapiperösjä. 
ä ”Hollandoise, f. erää wedennosto⸗ 
one. 
Holocauste, m. poltto-nhri; ubris 

eläin; uhri. 
Holographe, f. Olographe. 
”Hom! int. hm! 
”Homard, m. bummeri, merifrapu. 
Hombre, m. lomberi-peli; pelaaja 

(lomberisfa). 
Homilie, f. faarna, hengellinen puhe. 
Homicide, adj. murbaawa, murba- 

mielinen; — m. murha, miestappo; 
murhaaja, miestappaja. 

Homicider, v. a. (manh.) murhata. ' 
Hommage, m. ustollifunden wanno: 

minen, uskolijuuden wala; alamaifun- 
ben, funnioituffen, fiitollifuuben ofotus, 
funnioitus; tenir à h., läänityswel⸗ 
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wollifuubella hallita; rendre, présen- 
ter ses h-s, ilmottaa ]. ofottaa fun- 
nioituljeufa. 
Hommagé, öe, adj. läänitysmelmole 

fijuubella hallittu. 
Hommager, m. läänityswelmwotettu 

mafalli. 
Hommasse, adj. miehulas, miehen» 

weroinen. 
Homme, m. ihminen; mies; h. d’af- 

faires, afioitfija, hoitaja, waltuusmies; 
de bien, tunnon, rehellinen mies; 

h. de peine, työmies, raataja; h. de 
rien, de peu, alhainen mies, alhaifesta 
fäädystä; h. du jour, nykyhetken fuo- 
fittu mies, muodin mies; h. de paille, 
({uw.) mies rahwaasta, mitätön mies; 
h. de lettres, oppinut; h. de cheval, 
ratjastaja; h. de pied, jalfamies; h. 
de recrue, relryti, fotamiebetfi otettu; 
bon h., funnon uffo, rehellinen waan 
bifinfertainen mies; Jacques Bonhom- 
me, Matti Meikäläinen; h. du monde, 
maailman mies, maailmaan mielty- 
nyt; b. de savoir, tiedemies; h. du 
commun, jolapäimäinen mies; d’hom- 
me à h., maailman lesken, mies mie- 
heitä, mies miestä wastaan. — D'h. 
‘honneur, adv. rehellijen miehen fun 

nialla. 
Hommée, f 
Hommelet, 

uikko. 
Homocentrique, adj. 1. Concentri- 

päimätyö. 
m. Wähäinen mies, mies: 

gue. 
Homogöne, adj. yhdenlainen, yhden: 

laatuinen. 
Homogénéïté, F. yhdenlaatuifuus. 
Homologation, f. lainmahwistue, 

latibuubatus. 
Homolognue, adj. famanfobtainen, {as 

notaan mittansopillisten fuwiojen was: 
taawista fimnista: les côtés h-s des 
triangles semblables. 

Homologuer, v a. laisfa wahwistaa 
1. huudattaa. 
Homonyme, adj. yhtäniminen, yh⸗ 

bensääninen. — m. yhden-ääninen jana. 
Homonymie, /. janain yhden-ääni- 

ſyys. 
Homophage, adj. vaa'an lihan fyöjä. 
Homophonie, /. fointu, yhdis-ääni. 
Homoplate, f. Omoplate. 



Honc 

”Honchets, m. pl. 1. Jonchets. 
”Hongre, adj. ja m. walaffa; fuo- 

bittu, leikattu. 
”Hongrer, v. a. fuobita, leikata. 
"Hongroyeur, ”Hongrieur, m. nas 

ban paitturi unkarilaijeen tapaan. 
Honnöte, adj. rehellinen, hurskas, 

wilpitôn, [imeä, fiimo; kunnollinen; koh⸗ 
tuulinen; otollinen, todennälöinen, pä- 
tewã; tarpeentäyttämä, fopima; fobte. 
lias, fiemä ; h. homme, rehellinen, hurs⸗ 
ta8 mies; homme h., fobtelias, fiewä 
mies. — m. rehellinen, Hurskas mies. 

Honnötement, adv. rehellijesti, hurs- 
kaasti, fiimosti, fimekästi; runjaasti, 
felpo lajilla. 

onnötetö, . vehellijyys, funnolli- 
funs, fimeys, ſtiwous; tunnollijuus; 
tohteliaijuus. 

onneur, m. lunnia, armo; maine; 
tunto, Garskans, rehelliſyys; fimens, 
fiimous; funnian-ofotus, kunnioitus; 
faire lh. à qn de ... tehdä 1. ofot 
taa jfulle kunnia; fille d’h., ot 
linä; enfants d’h., kuninkaalliſen prin- 
fin oppis ja feiffitomerit; légion d’h., 
funnian legiona, ranskalainen ritaris 
fnnta; — h-s pl. regaliot; {nnnian- 
paitfa, armopailla; fununianmerffi ; fai- 
re les h. d’une maison, iſännän, emän- 
nän fijaijena talon mieraita kestitä. 

”Honnir, v. a. (wanh.) hämäistä; 
honni soit qui mal y pense, tomia, 
jola fitä pahekjuu. 

Honorable, adj. kunniallinen, kiitet⸗ 
tämä, anfiollinen; funnian-arrwoinen, 
maineellinen; mwierastvarainen, antes 
ias. 
Honorablement, adv. funniallifesti, 

tunnollifesti. 
Honoraire, adj. lunnia⸗; jolla on 

armonimitys, waan ei fitä wastaawa 
wirfa; membre h,, fynnta-jüfen. — 
m. paltllio. 

onorer, v. a. lunntoittaa, pitää 
tunniasfa, arwosſa. — S'h., v. r. an- 
jaita funniata, mainetta; tehdä mai 
noita töitä; (de) pitää Émniananfa. 

Honores (ad) (— bonoreis), funnia-; 
arwonimenä, arwonimelſi. 

Honorifique, adj. funniafà tuottaa, 
funnioittatwa; droits h-s, jkulle tule- 
wat tunnian-ofotukjet. 
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”Honte, f. häpeä, häpy; hämäistys, 
ſolwaus, häpeäpillku; faire h. n 
de gc. moittia jluta hämäisfeen tt- 
fenfü jllin. 

”Honteusement, adv. häpeällifesti. 
"Honteux, euse, adj. häpeän-alai- 

nen, häpeisfänjä olema; häwettynht, 
älmistynyt; kaino, hämeliäs, ujo; hä- 
peällinen, häpäijemä; pauvre h., täytä, 
joka häpee ilmottaa hätäänjä; mal h., 
maladie h-e, pabatanti. 

Hôpital, m. fairashuone, hospitali; 
waiwaishuone; furitusbuone; h. am- 
bulant, jotalajaveti; vaisseau h., fais 
raankhoito-laima. 

"Hoquet, m. nilotus, nilutus; être 
au dernier h., olla hengenmeneykſisſä. 

”Hogueton, m. afbaifen poliifin wir: 
Ta-wiitta; alhainen poliifimies. 

Horaire, adj. tunti-; tuntilautinen. 
"Horde, f. Gorbi, mwaeltamwa fanfa- 

lunta; järjestymätön mäkiryhmä. 
”Horion, m. (wanb.) lyönti päähän 

1. hartioille. 
Horizon, m. taimaanranta, nälypiiri. 
Horizontal, ale, adj. maafajuora, 

tafatortoinen. 
Horizontalement, adv. maatajiuo- 

rasti. 
Horloge, f. tello, feinäfello, torni- 

leo; h. de sable, tuntilafi; h. solai- 
re, päimälkello, tiimapatjas. 
t Horloger, ère, s. Tellojeppä, uurmaa⸗ 
ari. 
Horlogerie, f. fellofepän taide; fel 

[ofauppa. 
Hormis, prep. paitfi. 
Horographie, f. taito walmistaa 

päimätelloja. 
Haramätrio, / tunninmittaus- ja ja- 

faustaito. 
Horoscope, m. maarin-ottaminen tal 

waanfappalten fesfinäifestä ajemasta 
jkun fyntymähetkenä, fefä fiitä hänen 
elämän maiheita ennustaminen; tai- 
waanfappalten fesfinäinen afema ſyn⸗ 
tymähetkenä; ennustus: faire, tirer, 
dresser l'h. à .qn. 

Horreur, f. faubu, hirmu; inho, fau: 
bistus, iletys; würistys, märähdys; — 
h-s, pl. faubeat afiat. 

Horrible, adj. faubea, hirmuinen, 
peljättämä; inhottama. 
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Horriblement, adv. tauheasti j. 11. €. 
Horripilation, /. taudin mwäristys. 
”Hors, . (de) ullopuolella, ullo- 

na; paitfle” 7 d'ici, ulkopuolelſa tätä 
paikkaa; ulos täältä! h. de l’eau, we 
ben pinnalla 1. päällä; h. de condi- 
tion, pailatta, wiratta; h. de danger, 
lailetta waaratta; h. de portée, fan: 
tomatfan ulkopuolella, ei faatamisja; 
ei fattuwisfa; h. de service, tylene- 
nemätön palwelukſeen; h. de la loi, 
henlipatto; h. de cause, fyytön, afias- 
ta wapaa; h. de ligne, werrattomasti 
parempi. 

”Hors-&oeuvre, f. Oeuvre. 
Horticulteur, m. faswitarban boita- 

ja, matarbuei 
ortioulture, /. faswitarban-boito. 

Hortolage, m. pailta tasmwitarhasfa, 
misfä tkaswinlawat ja kyökkikaswmit pi- 
detään. 

Hospice, m. vydäretkijäin, toiwioret⸗ 
feilijtin ja matkustawien maja luos⸗ 
tarisſa; kuleskelewien munkkien ja nun⸗ 
nien maja; majatalo kaupungeisſa lnos⸗ 
tarimä'elle; waimaishuone, lasten foto. 

Hospitalier, iöre, adj. mwierasma- 
vainen; religieuses h-es, bospitali, 
muunnat, fairaita hoitawat nunnat. 

Hospitalité, /. wieraswaraijuus; 
maja-ystämyys. 

Hostie, f. teuras-ubri; ubri-elüin; 
leipä pyhäsjä ehtoollijesja (katolifilla). 

Hostile, adj. wihamielinen, wihalli- 
nen. 

Hostilement, adv. wibamielijesti. 
Hostilité, /. wihamielijyys, nurjuus. 
Höte, m. ifäntä, talon-ijäntä; ra- 

mintolan-ifäntä; mieras; Hyyryläinen; 
table d'h. yhteinen atriapöytä. 

Hôtel, m. palatfi; ijo yleinen rateu- 
nus; ifo ramintola, hotelli; h. de ville, 
raatihuone, faupunginbuone; h.-Dieu, 
faivashuone; h. de monnaie, mint: 
tüvebuone. N 

Ötelier, löre, s. ramwiutolan ijäntä, 
semäntä; munkki 1. nunna, jonka mwel- 
wollijuutena on majottaa matfustarwai- 
et. 
Hôtellerie, /. rawintola, majapaitla 

matfustawille. 
Hôtesse, /. emüntü. 
"Hotte, f. eräs feläsjä kannettamwa 
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foppa; mutaloëfin Pauha; h. de che- 
minée, uunintaffa. 

"Hottée, f. topallinen. 
”Hottereau, m. loppa, fiulu. 
”Hotteur, euse, s. topanlantaja. 
”Houache, /. Honage, m. {. Ouaiche. 
”Houage, m. weran lastaminen wa- 

uuttaesja. 
”Houblon, m. humala. 
”Houblonner, v. a. panna bumalat 

juomaan, 
”Houblonniöre, f. humalisto. 
”Houe, f. tuotta. 
”Houer, v. a. fuoffia. 
”Honille, f. eräs fivibiilen laji. 
”Houiller, adj. m. kiwihiilen⸗ſekai⸗ 

uen [maaterrotfista]. 
”Honuillöre, f. timibhiilen laiwos. 
”Houilleur, m. työntelijä limihiili- 

kaiwolſesſa. 
”Honilleux, euse, adj. fiwibiilen-fe. 

lainen. 
Houlan, f. Uhlan. 
mania — maininti, fuobulaine. 
"Houlette, f. paimenfauma. 
”Houleux, euse, adj. kuohuwa, hyö- 

lymä (meri). 
"Houper, v. a. huutaa towerianfa 

[metjästykjesfä]. 
”Houppe, /. tupju, töyhtö, huisku; 
— t69bô; h. à poudre, punteri- 
utétu. 
”Houppelande, /. erä$ matlawtitta. 
”Houpper, v. a. tehdä tupjuja, töyh- 

töjä; fartata milloja. 
”Houra, f. Hourra. 
”Hourailler, v. ». metjästää buo- 

noilla toirilla. 
t ”Houraillis, m. tahlelunta huonoja 
virta. 
”Hourdage, m. fifittämätön, karkea 

muuraus 1. rappaus, farfea faltitus. 
"Hourder, v. a. filittämättä, farleasti 

muurata |. rapata. 
”Hourdis, {. ”Hourdage. 
”Houret, m. wähäinen huono jabtis 

koira. 
”Houri, m. ihana nainen Mahome⸗ 

tin paratiifisja. 
”Hourgue, f. eräs litteäpohjainen 

hollantilainen laimwa; hukeri, 
”Hourra, Houra, m. hurraa; äffi- 

arwaamaton päälle hyökkäys. 
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”Hourvari, m. jabtibuuto, ajoloivia 
tataifin huntaesja. 

”Ho f. Hussard. 
”Housche, /. ryytimaa, faalimaa. 
”Hous6, 66, adj. (wanb.) tabrattu, 

(o'aistu. 
"Houseaux, m. pl. eräs fääryljien, ba: 

maskojen laji. 
”Houspiller, v. a. repiä 1. temmata 

finne tänne, riepfata, rytistää, rynniä 
iluta; (fum.) jätiä, torna, gouttua, 
tiusfata. — Se h., v. r. otella, kiis⸗ 
tellä. e 

”Houspillon, m. tilffa (lafin pob- 
jasfa). 
”Houssage, m. lalaifeminen, pyyhki: 

minen. 
”Houssaie, f. rautatammen lehto. 
”Houssard, f. Hussard. 
"Housse, f. fatulamaippa; waippa, 

peitto; maippa ajurisistuimen ympä- 
ri 

”Housser, v. a. lafaista, pyyhkiä 
tomut; piestä, fuomia. 

”Houssotte, f. fobwortin lukku. 
”Houssine, /. vaippa, witfa, pahla. 
"Houssiner, v. a. piiskata (tomu 

waatteista); piestä. 
”Houssoir, m. buisfu, tomubaria. 
”Housson, m. eräs kaswi (ruscus 

aculeatus). 
"Houx, m. rautatammi; h. frelon, 

petit h., 1. ”Husson. 
”Hoyanu, m. faffiterüinen fimifuofta. 
”Huago, m. porffaamalla falastami- 

nen. 
”Huard, m. merikotka, falafotfa (fal- 

co ossi age). 
“Hublot, m. toübüinen luukku lai: 

wan foijes{u. 

”Hucho, f. tailinapytty, leimoin ; leis 
pälaari; jauhopurnu mylysjä. 

”Hucher, v. a. huntamalla, wiheltä- 
mällä futfua ajokoirat talaifin. 
, ”Huchet, m. eräs metjästystormen 
ali. 
"Hae! int. 05! noh! (ajurin hopu⸗ 

tus Gewofille). 
”Hu6, f. huuto pedon-ajosfa; iltfu- 

nauru; irmistely, iwaaminen. 

Huma 

"Huet, m. ”Huotto, f. tarhapöllö, 4$- 
Jatta. L ote : 

” enot, ote, s. hugenoti (pros 
testantten nimitys Nanskasfa). — adj. 
bugenoti-. 

Huguenote, /. wähäinen, fiirrettämä 
leittopirfi; fiinä käytettämä famwipata. 

”Huguenotisme, sn. bugenotien, pros 
testantien uskon⸗oppi. 

Huhau, 1. Hue. 
Hui, adr. tänään; au jour d’hui, 

tänäpäimänä. 
Huile, PA $fiy; b. Volives, puun, 

öljy; h. de navette, nauriin-öljy; h. 
de chènevis, Hampun-8liy: b. de pé- 
trole, wuori-ôliy, palosöljy; h. fixe, 
rasmainen Öljy; h. volatile, baibtn- 
wainen öljy; faire des h-s, öljyä pus 
fertaa ; moulin à h-s, $fjymylly ; pein- 
dre à l'h., öljyllä maalata; les sain- 
tes h-s, wiimeinen woitelu. 

ailer, v. a. woibella, öliytä. 
Huilerie, /. $liymylly. 
Huileux, euse, adj. öliynjelainen, 

öljyinen. 
Huilier, n. jalat, joisja pidetään 

Öljy ja etitfapullot päydäsjä. 
Huir, v. n. buublata (huhkan, kors 

pin tamalla). 
Huis, m. owi; à h. clos, lulittujen 

omien taïana. | 
Huisserie, f. omen raamit; owen- 

pielet. 
Huissier, m. owenwartija; wirka⸗ 

funnan, oikeuston mahtimestari; fau- 
pungine, oikeuston palmelija. 

"Huit, adj. tahdekjan; kahdekſas. — 
m. lahdekſainen. 

”Huitain, m. kahdekſanwärſyinen ru 
noelma; fabbeffanriwinen märjy. 

”Huitaine, f. fabbeffjan lukn; kah⸗ 
dekſan äimää, wiikkokauſi. 

’Huitième, adj. fabbetfas. — m. kah⸗ 
beffas oja. 

”Huitiömement, adv. fabbetiasti, 
fabbeffannesti. 

uitre, /. ostrea, fatfanfimpfutta. 
Hnitrier, m. ostreanfauppias. 
Hulan, £. Uhlan. 
Hulotte, f. ?. Huet. — 
Humain, aine, adj. inhimillinen, ib- 

”Huer, v. a. Guutaa pedon-ajosfa; | mifellinen; leppiäs, hywänſäwyinen, 
(tum.) pilkata, iwata, miheltää jkulle. | laupias, lempeä. 
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Humainement, adv. inhimillijesti j. 
n. €. 

Humains, m. pl. ibmifet, kuolemai- 
jet; (sing.) ihminen. 

Humaniser, v. a. ihmistyttää, fi- 
mistyttää, laupeuttaa, fiemistää, fää- 
bystää. — S'h., v. r. ihmistyä, fimis- 
tyä, fiemistyä, laupeutua; (avec gn), 
mukautua jun tahtoon, taipua jlun 
mielen mulaan. 

Humaniste, m. jofa opettaa tahi op- 
pti humaniora't. 

Humanité, /. —A ihmis⸗ 
ſuku, ihmiſyys; inhimilliſyys, fiewyys, 
humaniteti. — h-s, pl. bumanioro’t, 
(EN mimitetyt tieteet). 

Humble, adj. nöyrä, alhainen, ala- 
mainen; lunnian-ofottama; häweliäs, 
bffinfertainen, mwaatimaton, teeskentele- 
mätön; mähä-ariwoinen, Halpa. 

Humectant, nte, adj. fostuttawa ; 
wirwottawa, wirkistyttämä. — m. wir- 
wotus, wirwoke. 

Humectation, f. fostutus; wirwo⸗ 
tus, wirkistys. 

Humecter, v. a. kostuttaa, wirwot⸗ 
taa, mirkistää. rärpä W 

umer, v. a. färpätä, ryypätä, im 
fijäänjä. 

Huméral, ale, adj. olkapään-, har, 
tions, 
Humörus (s ääntyy), m. kyynärä⸗ 

luu, kaſiwarſi⸗luu. 
Humeur, /. neste, mehu; ruumiin- 

neste; turmeltunut neste; märkä, nu: 
haifuus; luonne, mielenlaatu; üreus, 
kaj mieli; oiklu, yljipäilyys; mieli, 
alu; être dh. à, olla fitä luonnetta, 

fenluonteinen; être en h., olla fillä 
nielellä, fillä tuulella; prendre de Ph. 
—116 n'avoir nf h, ni honneur, 
uuttua kaikkea funntantunnetta, oka 
—** ſilmät poisrewinnyt. 

umide, adj. loſstea, nuoskea; mür- 
tä, wefiperäinen, vämeinen. — m. neste, 
märkyys. 

Humidement, adv. fosteastt. 
Humidité, 5. fosteus, märkyys, 

neste. 
Humiliant, nte, adj. nöyristämä, 

mafentawa. 
umiliation, /. mnöyrytys, mafen- 

nus, majentama tapaus, fortaminen, 
folmaus, hämäistys. 

Humilier, v. a mnöyryttää, majens 
taa, fortaa, loukata. 

Humilité, f. nöyryys, alamaifuus, 
kunnioitus. 

Humoral, ale, adj. ruumiinnesteis- 
tä [yntynyt, vuumiinnesteitä foslewa ; 
fièvre h-e, nnbatauti, kinotauti. 
Humorisme, m. [ääfe-järjestelmä, jo⸗ 

fa pitää kaikki elon- ilmaukjet ruumiin. 
nesteiden fynnyttäminä, bumorismo. 

Humoriste, adj. ja m. oiffuinen, 
äreä, yrheä; Dumorismo-järjestelmää 
tunnustama lääkäri (1. Humorisme). 

Humour (= jumöör), m. humori, 
leikillifyys. 

Humouriste, m. humoristi. 
Hamus (s ääntyy), m. ruolamulta, 

mustamulta. 
”Hune, f. (laimw.) märöjn, maston, 

foppi; muoli, josja kello riippuu fello: 
tapulisja. 

”Hunier, m. (laiw.) märsjypurije. 
"Huppe, /. barjalintu /upupa). 

- "Huppé, 6e, adj. jolla ou tupin 1. 
tön tö pääsjä; ämertäs, ylhäinen. 

”Hare, /. met{üfian, lohen tahi banen 
; h. vilaine, pörröpää, karhea tulta. 

“Hurhau, int. 105, oilealle! (tofu: 
tusfana hemwofille, bürille). 

”Hurlemont, m. ulmonta, ulwina, 
ulina, winfuna; (lum.) parluminen, 
woiwotus. 

”Hurler, v. a. ulwoa. 
Nurluberlu, adv. pääjollaa, pää 

paytaa, miettimättä. — m. Goto, ho- 
tatla. 

Hurtebiller, v. a. astua [oinaaëta]. 
”Hussard, m, hujaari. 
"Huso, m. eräs juuri fammintalan 

laji (aoipenser huso). 
"Hutte, f. mötli, häkkeli, maja. 
se ”Hutter, v. r. rakentaa itjellenjä 

hökkeli; ajustua Hökkeliin. 
Hyacinthe, f. byafintti (kukka); hya- 

finttt (kalliekiwi). 
Hyades, M 1. tähtifilerö Setkfentäh- 

tinen 1. W inämöifen wirfut. 
Hyalurgie, f. lafinteon-taito. 

, Hybride, adj. fefafufuinen, fefafgn- 
yinen. 
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Hydarthre, m. Hydarthrose, f. we⸗ 
fitanti jäfenis{ä. 

Hydatide, 7. wefifello ihosja; eräs 
fnofimato. 

Hydragogue, adj. mettä pakottawa. 
— m vettä pakottava * 

yärargyre, m. elämä hopea. 
Hydrate, sn. bydrati, wetthmä. 
Hydratö, 60, adj. medellä yhdistetty. 
Hydraulique, adj. hydraulinen; ma- 

chine h., bydranlinen 1. medenkäyttä- 
mä kone. — f. hydraulika, wefiraken- 
nnétiebe. 

Hydre, f. eräs wefilürme; lohikär- 
me, hydra; eräs tähtijikerö. 
Hydrooärdio F. mefitanti ſydä⸗ 

m 
Hydrooöle, f. wefitobjo. 
Hydroosphalo, S. wefitanti pääsjä. 
Hydrochlorate, 1. Muriate. 
Hydrochlorique, ad. t. Muriati- 
e que. 
Hydrocotyle, F. eräs taswi (hydro- 

ootyle vulgaris). — 
amique, f. oppi waluwien 

aineiden liifelarista, AA vm 
Hydrogène, m. (fem.) wety; gaz h. b 

carbonné, hiilimety-kaaju. 
Hydrogéné, 6e, adj. wetyyn yhdis. 

etty. 
Hydrographe, m. hydrografian tuu- 

tija. 
Hydrographie, f. que maanpinnan 

wefistöstä, meristä, järmistä, joista. 
Hydrographique, adj. bybrografilli- 

nen 
Hydrologie, JS. oppi meden luon⸗ 

nosta. 
Hydromancie, /. medestä ennusta- 

miotaito. , qi af 
JAromel, m. mefliuoma, mefi, fina. 

Hydromètre, m. tone, millä määrä. 
tään waluwien aineiden paino, tiimeys, 
woima, piklaijuus. 

drométrie, f. taito määrätä wa⸗ 
[nwien aineiden paino j. m. €. (8. Hyd- 
romètre). 

Hydromphale, 7. wefifohjo nawaeſa. 
Hydrophane, adj. mwebeëft Iüpifuul- 
wa aa. 

Hydrophobe, adj. ja s. wettä tau- 
hietaa." 2 j ' 

Hydrophobie, /. wefitaubu. 
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Hydrophthalmie, f. tefitantt fil⸗ 
mistä. 

Hydropique, adj. wefitantinen. 
Hydropisie, f. wefitanti. 
Hydropneumatigue, adj. hydropneu⸗ 

matinen; faafujen fofoomista warten 
atottu. 

Hydropote, m. ja f. webenjuoja. 
yi vsargno, S. mebdenfekainen liha⸗ 

pahta. 
Hydroscope, m. taimonkatjoja. 
Hydrosoopie, f. laimontatjomis-tai- 

to. 
Hydrostatique, f. hydroſtatika, tiede 

walumain aineiden tafapainoëta. — 
adj. bybroftatillinen. 

Hydrosulfate, Hydrosulfure, m. vit’ 
Piwety-happoinen fuola. 

drosulfurique, adj. acide h., rif- 
liwety-happoinen. 

Hydrotechnique, f. mefilaitosten ra- 
Pennustaito. — adj. bybrotefnillinen. 

Hydrotigue, adj. hikeä ajama 1. pa- 

dur (Pem.) wedyn yhdistys m. (fem.) wedyn yhdi 
jotalleen ylfinfertaifeen aineefen, paitfi 

oon. 
6mal, ale, adj. talvinen. 

Hyöne, £ hyena (peto). 
Hyötomötre, m. tone, jolla mitataan 

määrättynä aikana pudonneen ſadewe⸗ 
ben paljous. 

Hygée, Hygie, f. terweyden baltia- 
tar 

Hygiène, F. terweystiede. 
Hygiénique, adj. terweyden⸗, ter⸗ 

weys⸗ 
srooixoedlo, adj. weſikohjo ſuo⸗ 

nisſa. 
Hygromètre, Hygroséope, m. kos- 

teuden mittari. 
Hygrométrie, f. fosteuben määrää. 

" yg étrique, adj. ilman kosten om , CG). ⸗ 
belle fani fuiwmuubelle arka. 
Hymen, Hymönöe, m. Symeni (awio- 

Tiiton fuojelusinmala) ; (tum.) amis. 
liitto; piilnuskalme; piifuus, ueitſyys. 
Hyménographie, f. felitys ipmis- 

ruumiin falwoista. 
Hyménologie, f. efitys ibmisrnu- 

miin" lalmwoista. 
% 
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ſien tetijä. 
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Hyménotomie, /. ihmisruumiin kal- 
wojen efittäminen leikkautiella. 
Hymne, m. hymni, ylistyswirfi; wirfi. 
Hymniste, m. ylistysmirfien, wir⸗ 

Hyoglosse, m. fieliluun jäntäre. 
Hyoïde, m. ja adj. l'os h. fieliluu. 
Hyosciame, m. millikaali, farbun- 

taali, hammasheinä (hyösoyamus ni- 
ger). | 

Hypallage, f. muutettu fanainjär- 
jest jestys. 
Hyperbate, f. fanain luonnollijen 

järjestykjen muuttaminen. 
Hyperbole, PA feet (eräs mit» 

taus-opillinen foukkumwiimwa) ; Byperboli, 
ylenpaltijuus puheisja ja laufeisja. 

Hyperbolique, adj. byperbolinen, 
ylenpaltinen; (mittaust.) hyperbelin 
muotoinen. 
, Hyperboliquement, adv. byperboli. 
esti. 
Hyperborée, Hyperboröen, enne, 

adj. pohjan perillä ajuma, pohjanpe- 
viltä olema. 
H hypereritiaue, m. ylenmiifas fri- 

0 
Hyperdylie, f. pyhän neitjy Maa- 

Tian palmeleminen. 
Hypöthre, m. tatoton temppeli. 
Hypnotigue, adj: unettama, uni. 
Hypocondre, m. wyötäijet. — adj. 

ja s. (ydäntautinen, rafasmielinen. 
Hypocondriague, adj. pernatauti 

nen, jydäntautinen; raskasmielinen. 
Hypocondrie, f. pernatauti, fydän- 

tauti; vaskasmieltfyys. 
Hypocras, m. maustettu wiini. 
Hypocrisie, f. uftokuhlaijuus, teko- 

pyhyys. 
W erite, adj. ja s. ulfofullattu, te- 

fopybü. 
Hypooritement, adv. ullolultaifesti. 
Hypogastre, m. watfa, maba. 
Hypogastrigue, adj. watfa-, maba-. 
Hypoglosse, m. lielenjäntäre. 
HypomechHon, m. wipuſimen noja- 

paikka, tukilohta; paitilas. 

Hypophere, /. pulomanlainen pahta. 
Hypostase, f. perjona Jumaluudes- 

fa, p pionaliinue; pobja-upa fufes{a. 
ypostatigue, adj. union h., ris- 

tuljen jumalallijen luonnon yhdistys 
büuen inbimillifeen. 

Hypothécaire, adj. pantti-oifenbella 
warustettu, fiinnitetty; bypoteeli-. 

Hypothécairement, adv. bupoteefin, 
pantin muobosfa 1. fautta. 
Hypothönuse, f. bypotennfa, ſnora⸗ 

tulmaijen Polmion fuoraa fulmaa was⸗ 
taan olema fiwu. 

Hypothögue, f. pantti, wastike, hy⸗ 
poteelt; kiinnitys. 

Hypothéquer, v. a. pantata, panna 
pantikfi, hypoteekikfi; antaa kiinnitys- 
oikeus. 

Hypothèse, f. luulostelu, arwioima, 
arivelu, bypoteft. 

Hypothétique, adj. epätietoinen, ars 
tmelun-alainen, ehdonsalainen, hypote- 
inen. 
Hypothétiquement, adv. bypoteti- 

jesti, ebbollifesti. 
Hypotypose, f. wilfas ja elämä efi- 

ys. 
Hypose, f. iiſopi (hyssopus ofici- 

nalis). 
Hysteralgie, £ tohduntuela, -wairwa. 
Hystérie, /. fobtutauti, emätanti. 

Hystörigue, adj. bysterinen; pas- 
sion, affection h., tohtutauti, emätauti. 

Hystérite . fobbun tulehdus. 
ystöroo e, f. tohdunlasku, re» 
m peimä. 
Hystörolithe, /. erds raakun laji. 
Hystörologie, f. puheen luonnollifen 

järjestykjen muuttaminen fiten, että 
Taufutaan enfin mitä pitäifi jälestäpäin 
jeurata. 

Hystérotome, m. läälärinkapine, jol- 
[a awataan emäkohtu. 
Hystérotomie, /. emätohdun auki⸗ 

leitfaaminen ; lapſen ulosottamiuen leilo 
laamalla. 
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I. 

lambe, m. jambi, runomitan laji 
(— —); jambinen runo. | 

jambe, iambigue, adj. jambinen. 
Iatraleptique, /. tautien paranta- 

minen ulfonaifilla woiteilla. | 
Iatriguo, adj. lüäle-. — f. lääketiede. 
Tatroohimie, /. femiallinen lääte- 

tiede. 
Ibidem (em — eem), adv. (lyhennet- 

tynä: ibid. 1. ib.) jamasja paikasja. 
Ibis (s ääntyy), m. ibis, egyptiläi- 

nen lintu. 
Icelui, icelle, pron. (lafit.) fama, 

tuo fama. 
Ichneumon (ch = f), m. ifneumon, 

eräs viverra ſukninen eläin. 
Ichnographie (ch = f}, TA ralennut- 

Ten pohjapiirros, faamans, |uunnitelma. 
Ichnographique (ch — f), adj. faa- 

waus⸗, juunnitelmas. 
Iohor (ch=t}), m. weriwiswa. 
Ichoreux, euse (ch =f), adj. wis⸗ 

manfelainen. 
Tehoroide (ch = f), f. wiswanſekai⸗ 

nen neste. 
Ichthyocolle (ch = f), f. fafanliima, 

fampifiima. 
Ichthyolithe (ch == f), n. kiwetty⸗ 

nyt fafa; fiwi, johon on painuunt ka⸗ 
fan fuwa. 

chthyologie (ch == 1), f. oppi fa- 
loista. 

lehthyologiguo (ch = ?), adj. iftyos 
foginen, falatieteinen. 
vohthyophago (ch =), m. falan- 

Ici, adv. täällä; tänne; nyt; d'ici, 
täältä; par ici, tämän kautta; jusqu'ici, 
tähän faaffa. 

conoclaste, m. tumanraastaja. 
loonographo, m. wanbain kuwain 

tutkija ja tuntija. 
Iconographie, /. wanfain kuwain 

ja muistomerkkien felitys. 
Iconographique, «dj. ifonografilli 

nen. 
Iconolâtre, m. tumainpalwelija. 

. Toonologie, f. manhain muistomert: 
tien ja kuwain lelityö. 

Iconomaque, m. t. Iconoclaste. 
Icosaëdre, m. takſikymmen⸗ſuͤrmib. 
Icosandrie, /. faffifÿmmen-beteisten 

faswiluoffa. 
Ictère, m. keltatauti. 
Ictérique, adj. feltatautinen; felta- 

tautia parantaa. 
Ide, m. vatkaijema fortinlyönti pis 

lettipeltefä. 
Idéal, ale, adj. ibealinen, peritu- 

wallinen, ihanteinen. 
Idéal, m. ibeali, perifutva, ihanne, 
Idéaliser, v. a. ibealiferata, ibanteen 

mufaan muodostaa. 
Idéalisme, m. ibealismo; bentifelle 

alfuperälle ralentawa filojofta. 
Idéaliste, m. idealismon tunnustaja 

1. puoltaja, idealista. 
dée, F. idea, aate, füfitys, ajatus; 

mielijohde, oikku; luonnos, Taawaus, 
malli; muisto; luulotus, luulo. 

Idem (= ideen),pron. tuo fama, jama. 
Idémiste, m. jaabaaja, jaahameli, 

kaikkiin myöntymwä. 
Identifier, v. a. yhdistää Pakki afiata 

yhteifeen käfite-luokkaan, ſamakſi tehdä. 
— S'i, v. r. yhdekſi fulautua, omis» 
taa toijen Inonue ja ajatusmuoto. 

Tdentigne, adj. bbtü-olewa, famaan 
läfitesluokkaan fuuluwa, yhtäpitämä. 

Identité, /. yhtä-oleminen, yhtä-pi- 
tämäijyys. 

Idéologie v tiede Päjitteiden fa jär- 
jen toimitufl sta, ideologia. 

Idéologique, adj. tdeologillinen. 
läöologiste, Idéologue, m. ibeolo- 

gian tutkija. 
1des, f. pl. lolmas: tahi mwiidestoista 

fun päimä romalaifesja kalenderisſa, 
idus. 

Idio-électrique, adj. jofa hieromalla 
fig fébtéifefft, (uontojähtöinen. 

diome, m. kanſan kieli; kielimurre. 
Idiopathie, /. fynnynnäinen tauti 

erinäifen ruumiin paikan tauti, joka e 
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muita re rafita; (fuw.) kiiwas 
halu, bimo jhlin. 

Idiopathique, adj. fyntyperäinen, 
(ynnynnäinen [taudista]. 

, ote, adj. ja s. 
heilkomielinen, bouflo; pöiöäpää. 

Idiotisme, m. fhunynnäinen Beiffo- 
mielifyys, boufluus; fieleu-omituifuus, 
murteellijuus. 

läoine, adj. (lalit.) kelpo, taitama. 
Idolâtre, adj. ja s. epäjumalia pal- 

welewa; epüjumalien palmelija. 
Idolâtrer, v. m. palmella epäjuma- 

a. — v. a. (kuw.) pitää epäijnmala- 
nanfa, jumaloita. 

Idolâtrie, f. epäjumalien palvelus. 
Idolâtrique, adj. eptjumalallinen. 
Idole, f. epäjumala, epäjumalan fu- 

ma; faunis henkilö faifetta fulotta; tol- 
fo, Hölmö. 

Idylle, /. idylli, paimenlaulu. 
If, m. marjalataja, punalataja (tarus 

baccaia). 
Igname, m. ignami, inbialainen lei- 

pätaswi (dioscorea fuluinen faswi). 
Ignare, adj. ja s. oppimaton, taita» 

maton. 
Igné, 6e (gn — ggn, täsfä ja feurr.), 

adj. tulis, tulenluontoinen; matière i-e, 
tulisaine. 

Ignesoent, nte, adj. tulta-iskavä, 
tulta-antama. , 

Ignicole, adj. ja m. tulta palwele. 
wa; tulenpalwelija. 

Ignition, f. palaminen; tulifuu- 
muus, 

oble, adj. halpamielinen, halpa, 
epä-jalo, jaloudeton; minerai i., löyhä 
]. antamaton malmi. 

Ignoblement, adv. Galpamielijesti j. 
n. €, 

Ignominie, f. häpeä, hämäistys. 
Jenominieusement, adr. büpüife 

wästi. 
Ignominieux Pouse, adj. häpäifemä. 
Ignoramment, adv. tietämättömäästi. 
Ignorance, f. tietämättömyys, tie- 

bon puute. 
Ignorant, nte, adj. ja s. tietämätön, 

Paiken opin, tiedon puutteesja olema. 
Ignorantin, adj. ja s. Ignoranti'en 

Wweljesfunrim muntti. 
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fynnyltänjä | 

Dlu 

Ignoré, 66, adj. ja part. tuntema- 
ton, tietämätön, et tunnettu. 

Ignorer, v. a. olla tuntematta, tie 
tämättä; 1. les hommes, olla fyfene- 
mätön tuntemaan ihmifiä 1. ihmislunon- 
netta. 

ane, fi evää fifiliskon laji. 
,pron. hän, fe. — Ils, p7. be, ne, uno. 

De, ile, /. faari, luoto. 
Des, m. pl. fupeet, uumenet; os des 

i. fonffa-luu. 
Dönm, Ilöon, «m. fyläräfuoli. 
Deus (s ääntyy), m. ſuoliſolmn, fuol- 

ten määnne. 
Diade, /. Iliadi, Homeron fankari- 

ruuoelma Trojan fodasta. 
Tliagae, adj. jfykäräjuolens; pas- 

sion i., watjan määntne. 
Dion, m. lonkkaluu. | 
llation, f. i. d’un saint, pyhän jään: 

nösten muuttaminen ]. korjaaminen. 
Illögal, ale, adj. laiton, epälailli» 

nen, luwaton. 
Illögalement, adv. laittomasti. 
Hlégalité, f. laittomuus, epälailli- 

uus, 
Illögitime, adj. epälaillinen, epä-oi- 

keudellinen; äpärä, awioton. 
= Illögitimement, adv. epälaiklijesti 
j. m. €. 

Dlögitimitö, f. epälaillijuus, epä. 
oikeus. 

Illettrö, 6e, adj. oppimaton, kou⸗ 
lun lähmätön. 

Tlliböral, ale, adj. ahdasmielinen; 
kitſas i profession i-e, äfttyö-ammatti. 

Illicite, adj. luwaton. 
Hlicitement, adv. luwattomasti, lu⸗ 

watta. 
Tllimitö, 66, adj. rajaton. | 
Illisible, adj. mahdoton fnlea, jota 

ei woi lukea. 
Illuminateur, m. twalaifija; jola ot: 

taa mwalaistusta hoitaakſenſa. 
Iluminatif, ive, adj. walaifewa. 
Hlumination, f. walaistus; juhla- 

malaistus, iluminottus. 
Tilumin6, 66, s illuminati, eräs 

néfonfabfolainen. 
Hiaminer, v. a. walaista, walostaa, 

tlluminoita. 
Illusion, /. baawe, mielenkumwitus, 

unelma; Gardanäkö, näBnbarbaus. 
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Hlusoire, adj. barbauttawa, pettä- 
wä, wiekottelewa; turha, perätön. 

Illustration, f. loisto, maine, kun⸗ 
nioitus; felmitys, felitys; ſelwittäwä 
tuma, kuwa. 

Illustre, adj. loistama, mainebifas, 
kiitetty, tuului a, mainio. 

a. faattaa mainiolfi, 
tuulnifaffi; "jalostaa; felmittää, kumilla 
felmittää 1. faunistaa. 

Illustrissime, sn. ylhäifien pappien, 
prelatein armwo-nimitys. 

ilot, m. wähäinen faari, luoto. 
Ilote, m. beloti (fpartalainen orja). 
otisme, m. belotiuns, orjuus. 

Image, f. fuwa, muotoluma; py⸗ 
äinluma; muoto, yhdenmutaijuus; 
uwa (maalattu j. n. e.); Päfite, kuwi⸗ 
ad felitys, elämä efitys; runollinen 

Imagé, 6e, adj. fntwalas. - 
Imager, ère, 4 kuwainkauppias. 
[maginablo, adj. mahdollisen aja- 

tella, fetfiä. 
inaire, adj. turha, perätön, 

lunltn; mahdoton. 
atif, ive, adj. elämällä us 

watus-woimalla mwarustettu ; kekjeliäs. 

tion, /. fumitus, kuwitus⸗ 
moima, 
mieli, oilfu. 

Imaginative, f. luwituswoima. 
Imaginer, v. a. miettiä, barttia, fete 

ftä, kuwata mieleenjä. — Si, v. 
mieleenjä humata, luulla, uuletteleita. 

Iman, m. mubamebilainen pappi. 
Imaret m. turkkilainen ſairashnone. 
Imbécille, adj. ja s. foin tyhmä, 

honlkkio, hölmö; beiffomielinen. 
Imb6 ement, adv. tyhmästi, Heil- 

Tomielifesti. 
Imbécillité, /. tyhmyys, houkkuus, 

heikkomielifyys. 
Imberbe, adj. parratot. 
Imbiber, ©. a. liottaa, fastaa, kos⸗ 

tuttaa. — S'i., (de go.) v. r. imemällä 
wetää jfin fifäänjä; (dans ge.) imeytyä. 

Imbibition, f. liotue, fastaminen, 
imeytyminen, imeminen. 

ue, adj. juopunut. 
Imbricatif, ivo, adj . (asw.) katto⸗ 

tiilen muotoon otti 
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telfintömoima ; harhaluulo; 

Immé 

Imbricé, 6e, Imbriqué, 66, adj. toi- 
nen toifistanja ulonemtin terrolfiin la⸗ 
volin, a tiilet —8 — 

g. metal päifemätön. 
i W: io — 1jo), m. büms 

| mennyö; efafot inen dt ppale 
Imbu, ue, adj. läpikastunut, (kuw.) 

takertunut, pitt (mielipiteifin, har⸗ 
haluuloidin i. n. 

Imitable, adj. “Gta Woibaan mu 
taika, mukailtamalji felwollinen, an- 
faitfewa tulla mukaillutfi. 

itateur, trice, s. ja adj. mutai- 
fija, jälittelijä; mutailema, jälittelevä. 

tif, ive, adj. mulailema, jälit 
telemwä. 

Imitation, jf. mukailus, fälittelemi- 
nen, efimerlin noudattaminen. 

Imiter, v. a. mutlailla, jälitelä; nou- 
battaa STA merlti). 

0, adj. faastuttamaton, 
faastaton, 
ton nte, adj. fijällinen, fi 

fäsjä olema, oloperäinen, 
Immangeable, a fyötämälit tel: 

woton, mahdoton ſy 
Immanquable, adj. iban epäilemätön, 

pettämätön, warma. 
Immanguablement, adv. epüilemüt. 

tä, ihan marmaan. 
‘Immarcessible, j. lalastumaton, 

fuiÿtumaton, häwiäm tön. 
Immatérialiste, m. jofa fieltäü ai- 

neellifuuben oloa; joka uskoo fielun ai- 
neettomunben. 

Immatérialité, f. aineettomuus, epü- 
aineellifuus, je eräiſyys. 
Immatérie elle, adj. aineeton, epä-= 

aineellinen, bentiperä äinen. 
tériell ement, adv. aineettos 

masti j. n. 
Immatriculation, f. matrileliin, luet- 

teloon firjottaminen. 
Immatrioule, f. tobistus Iuetteloon 

firjottamifesta; irjotus-todistus. 
triculer, v. a. firjottaa luette» 

Immaturité, /. typfymättömyys. 
immédiat, ate, adj. wälitön. 
Immédiatement, tad. mälitttmästi. 
Immédiateté, f. mälittömynys. 
Immémorial, ale, adj. ennenmuie- 

toinen, ylimuistoinen. 

[oon 
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Immense, adj. ääretön, fnunnaton, 
mahdoton. | 
Immensement, adv. äärettömästi j. 

n. €. 
Immensitö, /. äärettömyys, fuunnat- 

tomuus. 
Immensurable, adj. mabboton mi- 

tata, määrätön. 
Immerite, 60, adj. anfaitfematon, 
tön. 

io ersif, ive, adj. fastamalla 1. 
upottamalla waïifutettn. 

Immersion, /. tastaminen, upottas 
minen, liottaminen; planetin joutumis 
nen toifen flimelfeen. 

Immeuble, adj. ja s. liinteä, järkäho 
tämätön; kiinteä omaifuus. 

Immigration, /. muuttaminen maa- 
han afumaan, fijään muuttaminen. 

Imminence, /. kohdakkoon tapahtu 
minen; läheltä uhlkaamwaifuus. 

Imminent, nte, adj. fobbaffoon ta- 
pahtuima, läheltä uhlaawa. 

s'Immisoer, v. r. (dans, de) felaun- 
tua 1. antautua jokin; s'i. dans une 
succession, astua perintöä nauttimaan ; 
s'i. de faire gc., fefaantua jhlin toi. 
meen. 

Immixtion, /. perinnön ottaminen 
lailliſena perilijenä 

Immobile, adj. litfabtamaton, järs 
tähtämätön. 

Immobilier, ère, adj. tiinteä, fiin- 
teistöns. — m. liinted omaifuus, liin 
teistö. 

Immobilisation, f. irtaimen omai. 
juuden muuttaminen fiinteistüffi. 

Immobiliser, v. a. muuttaa irtai- 
misto liinteistölfi. 

Immobilité, /. liikkumattomuus, järs 
tähtämättömyys. 

odération, f. fobtuuttomuus, 
ylenpaltijuus; tuimuus. 

Immodéré, ée, adj. kohtuuton, ylen- 
paltinen; tuima. 
Immodérément, ads. fobtuuttomasti. 

_Immodeste, adj. julfea, bütvvtôn, 
rietas, riwo. 

Immodestie, f. jullens, riettaus, ri⸗ 
wous. 

Immolateur, m. ubraaja. 
ne wolation. F. uhraus, uhraami⸗ 
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Immoler, v. a. uhrata; (kuw.) pan- 
na alttiitfi. 
Immonde, adj. faastainen. 
Immondice, f. vuotottomuus, lifa; 

faastaifuus. 
Immoral, ale, adj. fitweydetön, ire- 

tas. 
Immoralité, 7. fiweyttömyys, irs⸗ 

aus. 
Immortaliser, v. a. faattaa fuole- 

mattomalfi, iluistaa. 
Immortalité, f. tuolemattomuus. 
Immortel, elle, adj. fnolematon. 
Immortelle, f. nimitys fiéfanfäpä- 

län faswifu'ulle (gnaphalium) ; i. jau- 
ne, eternelli (g. stoechas). 

Immortification, /. fatumattomuns, 
paatumus. 

Immortifié, 6e, adj. fatumaton. 
Immuable, adj. muuttumaton. 
Immuablement, ado. muuttumatto- 

masti. 
Immunité, /. weronwapaus; eri-oi» 

feu: etu-oileus; mapaalaupungin oi» 
eus. 
Immutabilité, /. muuttumattomuus. 
Impair, aire, adj. paripuolinen, pa- 

riton, epätafa. 
_Impalpable, adj. tuntumaton, niin 

hieno ett'ei formiin tunnun; poudrei., 
pöly, tomu. 

Impanation, f. Kristukſen ruumiin 
fäsnü-olo pyhäsiä ehtoollijesfa. 

Impardonnable, adj. anteelfi annet. 
tamaton. 

Imparfait, aite, adj. wajanainen, 
uuttumwainen, mirheen-alainen; livre 

1., Cirja, josta puuttuu lehtiä. — m. 
(tieliop.) imperfekti. 
. Impartable, Impartageable, adj. 
jalaumaton. 

Impartial, ale, adj. puolta pitämä. 
tön, tajapuolinen. 

Impartialement, adv. tajapuolijesti. 
Impartialité, f. tajapuolijuus. 
Impartibilité, /. jalaumattomuus. 
Impartible, adj. jafaumaton. 
Impasse, /. umpilatu, -fuja; feppo- 

pisto forttipelis{é. 
Impassibilité, f. fäcfimbpifille tur⸗ 

taannus; aistittomuus; järkähtämät- 
tömyys. 

Impassible, adj. Pärfimykfille turtu- 
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nut, fürfimbljet moittama:; atstiton;| waillinaifuns, wirheellifhys; maillinai- 
järkähtämätön. nen elfemplari; i. de corps, ruumiin 

Impastation, /. muurifami, famis| mirheet. 
emut; ipitahtaajen paneminen, Imperforation, f. jonfun ruumiin 
Impa tiemment, adv. malttamatto- | reiän Rinnitat amine tahi puuttu- 

ma&sti. 
Impatience, f. malttamattomuus, 

Bone 09e i-es, pl. hermojen fit. 
0 
Impatient, nte, adj. malttamaton, 

maltiton, täriimätön. 
Impatienter, ». a. faattaa maltta- 

mattomatlfi. — S'i., v. r. tuskaantua, 
Käydä malttamattomatfi. 

s'Impatroniser, v. r. (dans) luiler- 
taa | 1. pujahtaa ijännyyteen, herruuteen. 

Impayable, adj. leta on maidoton 
rahat a vaan 1. torwata. 

peccabilité, f. fynnittömyys. 
Impeooable, adj. fynnitön, joka ei 

woi jyntiä tehdä. 
Impécunieux, euse, adj. rahaton, 

marfaton. 
yin evuniositä, F. vabanpunte, saha- 

n np énétrabilité, f. läpäijemättö. 
myö; à täittämättömy 

ble, adj. läpäifemätön; lä⸗ 
aan 

Impénétrablement, adv. läpäijemät- 
tömästi ji. n. €. 

Impénitence, /. fatumattomuus, paa- 
tumus. 

Impénitent, nte, adj. s. fatumaton, 
paatunnt. 

Impenses, f. pl. fulungit. 
Imp Pratt”: ive, adj. täslewä, ehdo- 

ton; Hop imperatiminen. — m. 
imperatimi. 

Impérativement, adr. Iäetemäifesti, 
ehdottomasti. 

Impöratoire, j. eräs lasmwi (impera- 
toria ostruthium). 

Impératrice, /. feifarinna. 
Imperceptible, adj. tuntumaton, ha- 

waitfematon. 
Imperceptiblement, ado. tuntumat- 

tomasti. 
Imperdable, adj. jota on mahdoton 

Tadottaa, fabottamaton. 
ectibilité, /. parantumatto- 

muus, mahdottomuus parauntua. 
eotion, 7. puuttumaifuus, 

minen. 
Imperforé, 6e, adj. fiinnifasmannt 

Le. f.). 
im périal, ale, ad teifarillinen; vil- 

le i-e, wapaa 5. diète okanpunti; 
e, faljan maltiopäimät. 

‘Impériale, f. muoteen teltta; kym⸗ 
menen ruplan fultaraba; eräs kortti⸗ 
eli; eräs millakangas; eräs tulpani- 
ue. 
Impériaux, m 0. Leifarillinen huo⸗ 

nent ; jafjatatjet € teifarillifet ſotajou⸗ 

Impörieusement, adv. mabtipontis 
festi j. m. e. 

Impörieux, euse, adj. mabtiponti- 
nen, täskewä; pakottama; mälttämä- 
tön 

Impörissable, adj. fatoomaton. 
Impéritie (t = 8), f. fofemattomuus. 
Impermöabilitö, f läpäijemättö- 

m eapermöable, adj. läpäijemätön. 
Impersonnel, elle, adj. (fieliop.) 

perfonaton. — m. perjonaton werbi. 
Impersonnellement, adv. perjonat- 

tomasti. 
Impertinemment, adv. hämyttömäs- 

ti, julkeasti, fopimattomasti. 
Impertinence, f. —*8 juifea 1. 
a käytös; hämwyttömyys, 1160 
näkyy! 

Impertinent, nte, adj. A jul⸗ 
tea, fo opimaton, (mupaltti, nulas, röyh⸗ 
teä; (lafit.) aan kuulumaton. 

Imperturbabilité, /. mielen järkäh- 
tämättömyys, ärkähtämätön tywen. 

Imperturbable, adj. järlähtämätön 
(mielen tymen, ranba). 

Imperturbablement, adv. jfärlähtä- 
mättömästi. 

Impötrable, adj. (lafit.) faatawa, 
haettawa, atwoin. 

Impötration, f. faaminen (wiran, 
maltuuskirjeen). 

Impötrer, v. a. faada (wirka j. m. 
f. Gafemufjen, anomukſen johdosta). 

pétuousement, adv. tuimasti 
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Impétueux, euse, adj. tuima, raju, 
a oma. 

Impétuosité, f. tuimuus, rajuus. 
Impie, adj. jumalaton, hurja. 
Impiété, f. jumalattomuus, buriuus. 
Jmpitoyable, adj. armoton, fääli 

mätön. 
Impitoyablement, adv. armottos 

masti. 

Implacabilité, /. leppymättömuyys. 
Implacable, adj. leppymätön. 
Jmplacablement, adv. leppymättö- 

mãsti. 
Implantation, /. istuttaminen, liin- 

nittäminen, liinni-kaswattaminen. 
ter, v. a. istuttaa, fiinnit- 

tää, kasivattaa kiinni. — S'L, v. r. 
liintyä, faswaa kiinni. 
Implexe, adj. felawa, fekafotluinen 

[muinaisten näytelmätappaleista]. 
Implication, /. ofallifuus, fietomus 

(rilokjeen); ristiriitaiſuus. 
. Implicite, adj. fanomatta jeuraatva 
jettin, luonnollijena feuranljena olema 

. myönnetty; foi i., folea usko; vo- 
lonté i., tahto, joka oſottaikſe enem- 
min itje työsfä Luin fanoisfa. 

Implicitement, ado. fanomatta feu- 
toten jotkin. ä 

quer, v. a. Tietoa, felottaa; 
väitä 1. tuottaa ir La 

Imploration, f. vuloileminen, ru⸗ 
Tous, harras pyyntö. 

Implorer, v. a. rukoilla, ruloile- 
malla pyytää 1. huutaa. 

Impoli, ie, adj. jäädytön, epä⸗koh⸗ 
telias, jullea. 
Impoliment, adv. epütobteliaasti, jul- 

keasti. 
Impolitesse, f. eputohteliaiſuus, fää- 

dyttömyye, lus” y 
po tique, adj. waltio-älyä puute 

Impolitiguement, adv. waltiosälyä 
puuttumalla tamalla. 

Impondérable, adj. jota on mabbo- 
ton punnita; punnittamaton. 
Impopulaire, adj. tanfalle masten- 

minen, lanjalta Inofmaton. 
pop , J. Canjan epäinofio. —8 J. lanſan epüfnofto 

fallittu. 
Importance, f. tärkeys, armo, mer 

adj. maahan tuotawatft 
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littämyys. — D'i, adv aila lajilla, 
—— kelpo lajilla. 

Important, nte, adj. tärkeä, arwolli⸗ 
nen, merlittämä, wailuttawa; faire Vi., 
olla mahtipontinen olemananfa. 

Importation, /. maahan⸗, fijään- 
tuonti. 

Importer, v. a. tuoda fijään 1. maa- 
han (tawaroita). — v. n. ja smpers. 
on tärkeätä, on maarin-otettamaa; n’im- 
porte, ei ole mäliä, ei fe te'e mitään; 
que m'importe, mitä fe minuun fo. 
€ € e 

Importun, une, adj. ja s. rafittawa, 
ilämä, harmikfi olema; efiin tunkeawa; 
raju: vent i. 
* Importunément, ads. rafittamwaijesti 
j. 1. €. 

Importuner, v. a. rafittaa, barmiffi, 
wastukſekſt olla, tuskastuttaa. 

Importunité, . rafittawatfuus, tun- 
leilewmnus, fopimaton kiihkeys. 

Imposable, adj. weron-alainen, we⸗ 
rotettawaffi fopimwa. 

Imposant, nte, adj. uhlea, upea, 
kunnioitusta Päskemä. 

Imposer, v. a. laskea päälle i 
laskea 1. panna jlun tehtämäkji, käs⸗ 
led, määrätä; merottaa, panna werolle; 
tyrkyttää, tunkea (jlulle); maikuttaa 
fuuuiottusta, pelloa; määrin fyyttää; 
en ij. à gn, pettää, peijata; wailuttaa. 

Imposition, f. päälle laskeminen (käs 
ften), nimen antaminen; päälle pane 
minen (vanlaistukjen, weron, rafitut> 
en); wero, ulosteko; receveur des 

1-8, weron-fantaja. 
Impossibilité, /. mahdottomuus. 
Impossible, adj. mahdoton. — m. 

mahdottomuus, mitä mabbotonta ou; 
par i., otafjumalla mahdotonta mah- 
vollifeffi: si par i. on redevenait 
jeune. 

Imposte, /. ullonema reunus holwi⸗ 
faaren 1. omen alla. 

Imposteur, m. petturi; falainen pa- 
nettelija, kunnianriistäjä; määrä opet- 
taja; ulfofullattu. — adj. petollinen, 
määrä. 

Imposture, f. petolijuus; määrä 
158. 

nöt, m. wero. 
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Impotonce, /. ranjatifloifuus, wial- 
lotifuus. 

Impotent, nte, adj. raajarikkoinen, 
vujo, wialloinen. — m. raajariffo. 

à l’Impourvu, adv. ällisavmaamat: 
ta, odottamatta. 

Impracticable, adj. mahdoton, toi 
meen faamaton; pääfemätön, josta ei 
pääfe kulkemaan; afuttamalfi 1. käytel⸗ 
tääfji telpaamat on. 
opo J. fabatus, kirous. 

toire, adj. tirooiwa, fadat- 
telmä, ja erjaama. 

gnation, f. liotus. 
im Prögner, v. a. (de) (lem.) liot 

taa, rawita; ay bn fe, ſi⸗ 
tkiölliſekfi; (fur tyrkyttää 1. forottaa 
mieleen. — S'i., v. 7. (de) imeä fijään- 
fa; Qu.) takertua (mielipiteejen j. 

N. " mprensble, adj. mahdoton wallot- 

Jinproseri Hhilite, f. aftan fenfaltai. 
fuus, ett'ei riipu määrätystä fanne | 1 
ajasta, ei mene woimaanja määrä 
ajan fuluttu 

—— adj. jofa ei ole 
rajotettu määrättyyn fanne-ailaan, jolla 
ei ole määrättyä faune-ailaa. 

Impresses, 1. Intentionnelles. 
Impression, /. liifutus, wailutus; 

tosletus; painos, jälli; painaminen, 
painatus (kirjan); kirjan painos; alus- 
tus, maalaus; i. —X öliymaalin 

8; donner la première i., maa- 
lata enfi alustus; papier d'i. paino- 
paperi; noble de nouvelle i., biljan 
aateloittu. 

Imprévoyance, f. waromattomuns, 
warottomunus, bolfaamattomnnus. 

Imprövoyant, nte, adj. waromaton, 
boffaamaton. 

prévu, ue, adj. aamistamaton, 
odottamaton, äkki-armwaamaton. 
( ye primé, m. lentolirja; painettu 
€ 
Imprimer, v. a. painaa fijään; pai» 

naa (kirja); terottaa, tyrkyttää mie. 
[een ; wailuttaa: maalilla alustaa; i. en 
taille- douce, en taille de bois, pai- 
naa kupari⸗, puupiirrosta; i. un mou- 
vement à un corps, waifuttaa liilun- 
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toa Tappaleefen; i. de l’horreur, nostaa 
tauhistusta. 

Imprimerie, f. tirjapaino; firjapai- 
non-taito; i. en taille- douce, twasli- 
piirros-paino. 

Imprimeur, #. firjanpainaja. 
Imprimure, /. alustus (maalilla), 

pohjamaali; fanfaan paino. 
TT: tir Mes , J. otaljumattomuus, 

epäiltäinv 
Impro ble, adj. ei tobennäköinen, 

otalfumaton, epäiltämä. 
Improbateur, trioe, adj. ja s. pa- 

Heta, moittima ; pabetfija, m oittija 
geste 
Improbation, J. pahekfiminen, kel 

wottomaffi fatfominen, Hyljekfiminen. 

bité, f. wilpilliſyys, milppi, 
tre ifbu6. 

Improduotif, ive, adj. tuottamaton. 
Impromptu, m. malmistuljetta (aus 

futtu puhe, runo 1. wastaus; Laiti 
babes —— puhutaan, tehdään 
apabtu 
Imp rom] ptuaire, m. walmistuljetta 

cunodmia Maufuros, improwiferaja. 
Impropre, adj. epäperäinen; epü- 

tarffa, epü-oifea, fopimaton: mot i. 
| AMPrOprement, ado. epäperäifesti j. 

 Impropriété, f. epäperäifuys; epä- 
tartiunus. 
N Improuver, v. a. pahekfia, moittia, 
yljätä 
Improvisateur, trioe, s. 1. Im- 

f. walmistukjetta 
promptuaire. 

Improvisation, 
runoa laujuminen, tmpromiferaminen. 

Improviser, v. n. mwalmistuljetta 
fanjua rumoa 1. pitää puhetta. 

"Improviste, adv. ältisarmaamats 
ta, odottamatta. 
Imprudemment, ad». waromatto- 

mag, 19 ibaromatta. 
prudence, f. twaromattomunus, 

* Imprädent nte, adj. waromaton, 
älytön. 
Tmpuböre, adj. ala-iläinen, joka ei 

ole miesluntainen 1. naimaikäinen. 
[mpudemment, adv. hämwyttönmästi 

j. v. 
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hävyttömyys, häpeä- Impudence, f 
eus. mättömyys, ju 

Impa ent, nte, adj. hämytön, bü- 
peämätön, inlkea. 
( [mpudour, f. häpeämättömynys, jul- 
eus. 
Impudicité, f. riettaus, irstaifuus. 
Impudigue, adj. rietas, irstas. 

N Impudignement, adv. riettaasti, ir8- 
aasti. 
Impugner, v. a. tieltää, emwätä. 
Impuissance, 7. ftylkenemättömyys, 

Wwotmattomunsé. 
Impuissant, nte, adj. fulenemätëän, 

mwoimaton. 
Impulsif, ive, adj. palottama 1. 

furmaifemwa. 
Impulsion, f. tölmäys, tölmäytjestä 

yutynyt fitfunto; fithotus, kehotus, wais 
utus 
Impunément, ad. 

ranfauffetta. 
Impuni, ie, adj. vanlaijematon. 
Impunité, f. ranfaifemattomuus. 
Impur, ure, adj. epäpuhdas, [aas- 

tainen, likainen; ( w.) rietas. 
Impureté, /. epäpuhtans, lika; (fuiv.) 

tiettans; — i-s, pi. riwoi puheet. 
Imputable, adj. (yytfi [uettawa; (sur) 

maffufummasta poisluettama, pautawa 
tiliin: i. sur le budget militaire. 

Imputation, /. lyyti lufeminen; 
omistaminen Ste jen anfion); ſyy⸗ 
tö8, foimans (perätön); /sur) wähen- 
nys, poislukeminen (malfniummasta). 

Imputer, v. a. lukea jfun fyytfi, pi- 
tää jkuta i ynsalaifena, KAAN 
loire, à honneur, à mérite, lufea 
anuiaffi, anfioffi; i. à négligence, 
itää jfin Guolimattomnntena; (sur) 
ulea pois makſettawasta. 
Imputrescible, adj. mädäntymätön. 
In, prep. [tirjan taitteesta] in 4:0 

uelitaitteinen; merlitfee hdtetnfisrä 
fifään tahi epä-, ton (-tön). 

Inabordable, ad. tantaan-lastulle 
mahdoton; luokfi-pääfemätön ; (kuw.) 
luo enja Pääetämi tön, tyly. 

Imaborüé, 6e. adj. johon ei ole ku⸗ 
Tanu vannolle laotenut. 

rogea j. pernuttamaton 
epuntiamaton, - 

ranfaifematta, 
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Inaooeptable, adj. otakjuttamaton, 
epäkelpoinen, hymäkjyttämätön. 

Inacoessible, adj. luofjenfa päästä: 
mätön, jonka Inoffi on mahdoton päästä. 
Inaooo mmodable, adj. mahdoton fo- 

wittaa. 
Inacoordable, adj. ——— yh⸗ 

teenſowittamaton; johon ei woi myön- 
tyä 1. fuostua. 

Inaccostable, adj. epä-fenrneellinen, 
jota on mailea tamata. 

Inaccoutumé, 66, adj. tawatorn, outo. 
Inachevé, 6e, adj. leotitekoinen, fes- 

lenseräinen. 
, Inactif, ive, adj. toimetou, jouti- 
as. 
Inaotion, f. toimettomuus. 
Inactivité, f. toimettomuus, jouti- 

faifuus. 
Inadmissible, adj. otaffnttamaton, 

hymäkyttämätön; Iuwaton. 
In ibilité, f. otaffuttamatto- 

muus, Inmattomuus, perättömyys. 
Inadvertance, f. huomaamattomuus, 

boffaamattomuus. 
Inaliénabilité, 7. luomuttamattos 

muus, fenfaltaifuns, ett'ei (aa toifelle 
fuowuttaa. 

Inaliénable, adj. 
josta ei faa luopua. 

Inalliable, adj. yhteenfulaumaton 
[metalleista]; (Lumw.) foweltumaton, yh⸗ 
teen fomittamaton. 

Inaltörable, adj. muuttumaton, järs 
tähtämätön. 

bilité, j. fabottamattomume, 
fenfaltaifuus, ett'ei woi fabottaa ]. me- 
nettää, 

Inamissible, adj. fabottamaton, me- 
nettämätön. 

Inamovibilitö, /. wirasta [uowutta- 
mattomuus, oikens pyjyä wirasfa, kun⸗ 
nes tuomion lautta fittä erotetaan. 

Inamovible, adj. wirasta luomutet- 
tavaton; jota ei faa mielimaltaifesti 
wirasta erottaa. 

6, 6e, adj. hengetön, eloton. 
Inanité, /. turhuus, mitättömyys, 

9 aition, f. vaufeemue fyötämän 

ah, dtm ercevable, adj. aton 
* 1. nähdä. | mahdoton Éawaita 

luomuttamaton, 
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Inapperou, ne, adj. hawaitfematon, 
jola ei nosta huomiota. 

Inappötence, f. ruofabalun punte. 
Inapplicable, adj. täytettämäkji tel 

woton |. fopimaton. 
Inapplication, f. huolimattomuus, 

welttous, tarffuuben puute, lemäperäi- 
1998. 
Taappligne, 6e, adj. huolimaton, 

weltto, lemäperäinen. 
Inappröciable, adj. armaamaton, 

mahdoton armostella 1. määrätä. 
Inaptitude, /. taitamattomuns; tais 

pumuljen, halun punte. 
Inarticulé, ée, adj. epäfelmästi ään 

netty, fehvästi eroamwia ääniä puuttu- 
wa; nimeletön. 

Inassermenté, 6e, adj. joka ei ole 
walaa wannonut, mannomaton: prêt- 
re i. 

Inattaguable, adj. johon ei woi 
ryntää. 

Inattendu, ue, adj. odottamaton. 
Inattentif, ive, adj. huomaamaton, 

tarlkaamaton, mwaarin-pitämätön. 
Inattention, f. tarllaamattomuus, 

fuomaamattomuus. 
Inaugural, ale, adj. wihlimysjuh- 

laan fuufuwa, wihkimys-: iscours 1. 
Inauguration, f. wirkaan twibtimi- 

nen, wihkimys: discours di. 
Inaugurer, 7. a. wibfiä wirkaan, 

tarloitukjeenfa, pyhittää, wihkiä. 
Incagade, f. nhta, uhlamastustus. 
Incaguer, v. a. nhtarohleasti was⸗ 

tustaa. 
Incaleulable, adj. arwaamaton, mah⸗ 

boton arwata 1. laskea. 
Incamérer, v. a. paawillisten wal⸗ 

tiosmaibin yhdistää. 
Inoandescence, /. mwaltoifelfi fuu- 

mittaminen. 
Incandescent, nte, adj. malfoifelfi 

fnumitettu. 
Incantation, /. loibtu, loihtuminen; 

ES nabi kykenemätön ; tel capable, adj. kykenemätön ; Telmo- 
lait oikendeton, pä- ton, faamaton ; 

temätön. 
Incapacité, f. tykenemättömyys, kel⸗ 

wottomuus, faamattomuus; oikendetto- 
muus, pätemättömyys. 

Incaroération, f. wangitfeminen. 
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Incarcérer, v. a. wangita. 
Incarnadin, ine, adj. ihonwärinen. 

— m. ihonmäri. 
Incarnat, ate, adj. tulipunainen. — 

m. tulipuna. 
Incarnatif, ive, adj. lihaa lasmat- 

tama (haawoisſa j. m. {.). 

Incarnation, f. Kristukjen miehun- 
ben ottaminen. 

Incarné, 66, adj. ihmisluontoon pu- 
teutunut; lihakſi tullnt; ihmijen haa⸗ 
mnsja olema; ilmetty ; c’est la malice 
i-e, hän on lmetty 1lleys. 

s'Incarner, v. r. ottaa miehuus, tulla 
libaffi; kaswattaa uutta lihaa. 

Incartade, f. parjans, folwaus, her» 
jaus. — i-s, pl. tyhmät ilmeet, hullu⸗ 
tuljet. 

Incendiaire, m. ja f. murbapoltta- 
ja. — adj. ja s. kapinaa, murhaa ja 
tulipaloja yrittämä. 

Incendie, m. tulipalo, walleanwaara; 
(uro.) kapina. : 

Incendié, 6e, s. tulipaloa kärſinyt. 
Incendier, v. a. (ytyttää tuleen, polte 

taa. 
Incération, j. wahalla jekottaminen. 
Incertain, aine, adj. epä-atlaa, epä- 

tietoinen; muuttelemainen, Ghuilentele- 
wa; epäröimwä, epämielinen, neumwoton. 

Incertainement, adv. epütietoifesti. 
Incertitude, D epä-tietoijuus, epä- 

wakaiſuus; huikentelemaijuns. 
Incessamment, adv. wmiipymättä; 

latlaamatta. 
Incessible, adj. ?. Inaliénable. 
Inoeste, m. uturntjaus, vutfaus; 

rutja. — adj. fulurutfainen. 
Incestueusement, adv. rutſankſen 

fautta. 
Incestueux, euse, adj. (nlurutjais 

men. — s. vutja. 
Inchoatif, ive, adj. (fieliop.) alote 

tamista merlitfemä. 
Incidemment, ads. fatunnaifesti ; fi 

wumennen. 
Incidence, £ (mittaust.) wiiwan 1. 

pinnan yhteenſattuminen toijen wiiwan 
. pinnan kansſa; angle d'i., winons, 

jolla walomteet kohtaawat efinettä; 
point d'i., yhtymäpiste. 

Incident, nte, adj. jataunainen; (la⸗ 
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lit.) tapahtuma, tehtämä; (Kieliop.) wä- 
Ii»: phrase i-e. 

Incident, m. fatunnaifuus, jattumus ; 
mäliintulut este 1. tapaus; mwastaan- 
mwäitös ; riitalohta. 

Incidentaire, m. faiteulaifia was: 
taanpanoja, rittatobtia, felkkaukjia kek⸗ 
fimwä; torahammas. 

Incidenter, v. m. wastaan-mäitökfiä 
tehdä, juonitella, felfata. 

Incinération, /. tub'atfi polttaminen. 
Incinérer, v. a. tuh'alfi polttaa. 
Incirconcis, ise, adj. ympärileiklaa- 

maton, 
Incirconcision, f ympäri-leiklaa» 

mattomuus; (fuw.) i. du coeur, fy» 
damen kääntymättömyys. 

Incise, /. wäli-laufe. 
Inciser, v. a. tehdä leiffautfia ihoon; 

fyömyttää (flemebellt); CUBE.) liewit⸗ 
tää, julattaa. 

Incisif, ive, adj. (yöpä, [yömwyttäwä ; 
liewittämwä, fulattama; dents i-es, etu- 
hampaat. 

Inoision, f. leiffans, fijään leikkaa- 
minen. 

Incisoire, adj. t. Incisif. 
Incitant, nte, adj. kiihottaa ; wah⸗ 

mistaa. — m. kiihottawa läälke. 
Incitation, /. tiihotus, yllytye. 
Inciter, v. a. fiihottaa, yllyttää. 
TEL ile, adj. fäädbytön, epä-koh- 
elias. 
Incivilement, ado. epätohteltaasti. 
Incivilisé, ée, adj. fimtstymätön, 

raaka. 
Incivilité, f. epäfoBteliaifnue. 
Inoivique, adj. epä-fanfalainen. 
Incivisme, m. epä-kanfalainen mieli. 
Inelömence, f. lemmettömyys; tt. 

lv, fomuus; epäjuolio, epä-armo. 
clément, nte, adj. lemmetön, tyly; 

fowa, ranfla [ilmasta]; epäinofiollinen. 
Inclinaison, /. falteus, winous. 
Inclinant, nte, adj. laltewa, wino. 
Inclination, /. nottistus, nmarrus; 

fallistus: verser par i., taataa hiljaa 
kallistamalla; taipumus, mielenteko; 
vallan, lempi; lemmitty. 

cliner, v. a. fallistaa, kumartaa. 
— v. %. kallistua, waadua; (a) olla 
talpumainen, mielistyä jhkim. — Si, 
v. r. lallistua, taipua, 
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Inclus, use, adj. fijään fuljettn, fi 
jäänjuljettuna myötäjenraama; yhteen 
uettu. 
Incluse, /. fifään fuliettuna myötä- 

feuraama firje 1. muu lähetys. 
Inolusivement, ado. yhteen {nettuna. 
Incoatif, ive, adj. £. Inchoatif. 
Incoercible, adj. jota on mahdoton 

fupistaa 1. fofonfa puolesta faada wä⸗ 
henemään. | 

Inoognito (gni— uji), m. ja adr. 
tuntemattomuus; tuntemattomana, it⸗ 
fenfä ilmottamatta: garder Vi. 

Incohérence, f. foosja pyjnhmättö- 
myys; (kuw.) puuttuma yhtäjakfoijuus 
1. johto-phdietys. 

Incohérent, nte, adj. foosfa pyjy- 
mätön; yhtäjakjoijuutta puuttua. 

Inoolat, m. fyntyperäis-oikeus. 
Inoolore, adj. märitön (luonnol. 

tanja). 
Incombustibilité, . tulenkestäwäi- 

19e, palamattomuns. 
combustible, adj. tulenkestäiä, 

joka ei pala. | 
Incommensurabilité, /. fenfaltai- 

fuus, ettei woiba famanlaatuifella mi- 
talla mitata. V 

Incommensurable, adj. joita ei woi- 
ba famanlaatuifella mitalla mitata. 
Incommode, adj. epämulawa, fopi- 

maton; rafittatva, ilämä. 
Incommodé, 66, adj. rafitettu; wai- 

tvattu (taudilta), epäwoipa, fipeinpuo- 
inen. 
Incommodément, adv. epämuklamvasti. 
Inoommoder, v. a. rafittaa, waiwa⸗ 

ta, haitata, wahingoittaa. — Si., v. r. 
waiwata itfenfä, ottaa maima päällenjä. 

Incommodité, f. epämukawaifuns, 
rafitus, mwaimwa; epämoipuus; signal 
d'i. hätämertki. 

Inoommunicable, adj. jota ei woi 
toifelle antaa, jonka ofallijekfi ei woi 
toista tehdä. 

Incommutabilité, /. esteetön 1. lail- 
linen omistusg-oikeus. | 

Incommutable, adj. jonta omistus- 
oikeutta ei käy kumota. 

Incommutablement, adv. lanteesta 
aana, fululunastukjesta wapaana. 
comparable, adj. werraton. 

w 
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Inoomparablement, adv. merratto- 
mas 0 

Incompatibilité, /. vistiriitaifuus, 
epäjopuijuus (luonteiden); yhteenſowel⸗ 
tumaton laillinen määräys eräiden 
wirlojen [nhteen, ett'ei niitä faa fama 
mies yht'aikaa toimittaa. 

Incompatible, adj. ristiriitainen, 
yhteen foweltnmaton. 

Incompétemment, adv. cela a été 
jugé i., ei ole afianomainen mies lail- 
liſesſa järjestykjesjä tuominnut 1. afian- 
omatjfesja oikeustosja tuomittu. 

Incompötence, f. alléguer Vi. du 
juge, emwätä tuomarin laillista afian- 
omaifuntta. 

Incompétent, nte, adj. joka ei ole 
aftansomainen 1. latifuntoinen. 

Incomplaisance, f. epätohteliaiuus. 
N Incomplaisant, nte, adj. epätohte- 
ias. 
Incomplet, öte, adj. wajanainen, 

maillinainen, wajallimen. 
Incomplöment, m. twaillinaifuus, 

wajawaiſuns. 
Incomplexe, adj. ytſiulertainen, ykfi⸗ 

oſainen. 
Incompréhensibilité, adj. füfitté- 

mättömyys. 
incompréhensible, adj. kafittämã⸗ 

tön, taitea Päfittää 1. ymmärtää. 
Incompressibilité, . fupistanmat» 

tomuus. 
Incompressible 

ton, jola ei woi tofon 
fertamalla mähentyä. 

Inconcevable, adj. mahdoton kufit⸗ 
tää 1. felittää, Päjittämätön. 

Inconciliable, adj. yhteen fopima- 
ton, yhteen fomweltumaton, vistirtitat= 
neu, wastallinen. 

Inconduite, f. fopimaton 1. Guono 
täytös. Cieliop) jääntö 

congru, TO, adj. (fieliop.) [ääntöä 
louttaawa, virheellinen; (un) [äädys 
tön, ftimotot. 

Incongrûment, adv. tielen fääntöjä 
louttaawalla tamalla, mirheellifesti; ſii⸗ 
wottomasti. 

Incongruité, f. tielimirhe; ſiiwotto⸗ 
muus. . 

Inconnu, ue, adj. ja s. tuntematon; 
tuntematon 1. onto ihminen. 

adj. fupistauma- 
a puolesta pu- 

397 Inco 

Inconnue, f. tuntematon (laskun-opil- 
linen fuure). - 

Inconséquence, f. johdonmulkaifuu- 
ben puute, määrä johdelma; ristirti- 
taijuns toimisja, johdelmisja. 

Inconséquent, nte, adj. jobbonmu- 
faifuntta puuttuma, johdonmastainen ; 
ristiriitainen toimisja, johdelmisja; 
ajattelematon; järjestykjetön. 

Tuoonsidöration, f. waromattomuus, 
malttamattomuus, ajattelemattomuns. 

Inconsidéré, 66, adj. waromaton, 
malttamaton, ajattelematon. 

Inoonsidöröment, adv. waromatto- 
masti. 

Inconsistant, nte, adj. yhdenjaljois 
funtta, yhdenmalaijuutta puuttuima. 

Inconsolable, adj. fobbuttamaton. 
Inconsolablement, adv. lohdutta- 

mattomasti. 
Inconstamment, adv. epäivalaijesti, 

huikentelewasti. 
Inconstance, f. epämwalaifnus, bui- 

tentelemaifuuns. 
Inconstant, nte, adj. epämalainen, 

huikentelemwa. 
Inconstitutionnel, elle, adj. perue- 

tuslafia [onkkaama, wastoin perustns- 
lafia olewa. 

Inoonstitutionnellement, adv. yr 
rustuslatia lonkkaamalla tamalla, was⸗ 
toin perustuslakia. 

Incontestable, adj. Cieltämätön, 
epäämätön. 

Inoontestablement, adv. epäämät 
tömästi. 

Incontesté, 6e, adj. jota et ole fiel- 
letty; myönnetty. 

Incontinence, f. fobtuuttomuns, bif- 
littömyys, irstaijuus. 

Incontinent, nte, adj. fobtuutou, 
irstas. 

Incontinent, ado. fobta paikalla, 
miipymättä. 

Inconvenable, adj. [ääbytön, ſopi⸗ 
maton. 

Inconvenance, 7. fääbyttömyys; fo 
pimattomuus. 

Inconvenant, nte, adj. fläätytön 
fopimaton. 

Inconvönient, sm, baitta, wastus, 
mailene, hankalune. 
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Imconvertible, adj. läännettämätön, 
pagtunut. 

Incorporalité, Incorporéité, f. vuus 
miittomuus, aineettomuus. 

Inoorporation, f hydistäminen, 
Incorporel, elle, adj. vuumiiton, 

aineeton. 
N Inoorporer, v. a. bbbistüt, yhdelfi 

Incorrect, ote (ct ääntyy), adj. epä» 
often, wirheellinen. 

Incorrection, /. wirheellifyys; buo- 
limattomuus. . 

Incorrigibilité, /. parantumatto- 
muus, oilaifemattomuus. | 

Incorrigible, adj. parantumaton, ois 
laistumaton. 

Incorrompu, ue, adj. turmeltumaton. 
Incorrupübilité, /. pilaantumatto- 

muus; (fumw.) lahjoamattomuus. 
Incorruptible, adj. pilaantumaton, 

mätänemätön; (furw.) lahjoamaton, 
wiettelemätön. 

Incorruption, JA mätänemättömyys. 
Incrassant, nie, adj. fitlistämä, jo- 

La fitkistää (merta, nestettä). 
Incrassation, /. fitlistäminen (we⸗ 

ren, nesteiden). 
Inorasser, v. a. fitlistää, tehdä fit 

keükſi (merta, nesteitä). 
pd Pau À uskomattomuus. 
Incrédule, j. ja s. uskomaton, 

mähä-uskoinen, epänskoinen. 
Imcrédnlité, f. mähä-nskoijuus, epü- 

nsio. 
Incréé, 6e, adj. luomaton, lnomatta 

olemasja olema. 
Incriminer, v. a. fyyttää, ebes-an- 

taa rifotfesta. 
Incroyable, adj. tuskin uskottawa, | m 

jota ei woi uskoa. 
Incroyablement, adv. ustomatto- 

masti. 
Inorustation, 7. filaus, kirjailemi⸗ 

nem; marmoris tahi muilla kiwilewyillä 
laskeminen; kiwimuurin pobjaus fal- 
tilla maalausta mwarten; Limettynyt 
Muori. 
> Incruster, v. a. filailla, Tirjailla, 
inlrustata; Pipfittää (1. €. ſ.). 

Inoubation, f. munien hautominen. 
Incube, m. painajainen, ajatar. 
Inoulpation, /. fyyttäminen. 
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Inculpé, m. -vitoljesta fyytetty. 
PT v. a. [yyttää, edes-antaa 

rilokjesta. | 
Inculquer, v. a. terottaa mieleen. 
Inculte, adj. mwiljelemätön, raatama- 

ton; (fuw.) fimistymätön. 
Inoulture, f. rappio, häwid; wilje 

lemättömyys. 
Incurabilité, f. parantumattomuus. 
Incurable, adj. parautumaton. 
Inourie, /. Buolettomuus. 
Incuriosité, /. tietohalun, uteliai» 

(uuden puute. 
Incursion, f. wibollisten fifäänhyöt- 

täys, partioretki, fiefifota; matlustus 
1. Käynti wieraasfa maasja tutkiutoja 
warten. 

Incuse, adj. f. mödaille i., muisto- 
raha, joëfa merkkitumwaukjet omat fi- 
jäänpäin painetut. 
n Inde, ". —— e—— bois d'Inde, 
nipuu uu. 
Edébrouiflabl adj. mabboton ſel⸗ 

mittää J. faaba felwille, fuoritetuffi. 
Indécemment, adv. fiimottomasti, 

ruolottomasti, rimosti. 
Indécence, f. fiimottomuus, ruofot- 

tomuus, riwous. 
Indécent, nte, adj. fiimoton, tuos 

foton, riwo. 
Indéchiffrable, adj. josta ei faa fel- 

foa, jota ei woi lukea; felwiämütün, 
tutfimaton. 

Indéocis, ise, adj. ratfaifematon, epä- 
tiebosfa olema; epäilemä, epürbinen, 
kahdella päällä olema. | 

ndéoision, f. epütleruyys, epäröifyys, 
epüneutvoifuus. N 

Indöclinable, adj. (fieliop.) taipu- 
aton. 
Indéolinabilité, /. taipumattomuus. 
Indécomposable, adj. jota on mab- 

doton hajottaa alfusaineifinfa. 
Indécrottable, adj. jota on mabbo- 

tou liasta puhdistaa. 
Ind6foctibilit6, f. faffaamattomuus, 

bertenemätün oleminen: Vi. de l’église. 
Indéfectible, adj. joka ei wot Hero 

jetä 1. lakata olemasta. 
Indéfendu, ue, adj. puolustamaton, 

turvaton. 
Indéfensable, adj. mahdoton puo- 

lustaa. 
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Indédni, ie, adj. epämääräinen. 
Indéfiñiment, adv. epämääväifesti. 
Indéfinissable, adj. jota on mabbo- 

ton määritellä, ſelwitellã. 
Indélébile, adj. hämiämätön, pois- 

tumaton. 
Indélibéré, 60, adj. aifomaton, miet- 

timätön. 
Indélicat, ate, adj. larttamaton, ars 

fatuntoifunita puuttuva. 
catesse, f. arlatuntoifunden 

puute, arkatuutoifuuden puutetta ofot- 
tawa telo. 

Indemne (emn —emm), adj. wabin- 
goëta lorwaitu, wabingon forwausta 
nauttimit; rendre qn i., forwata jlun | ( 
twabinto. 

Indemnité, . mwabingon fortvans; 
donner par i., antaa wabingon for- 
mater 

Indémontrable. adj. jota ei moi to- 
del näyttää. 

döpendamment, adv. huolimatta, 
fatfomatta i. de, lukuun ottamatta Je 
, ndöpondanoe, f. omamwaltaijuus, it» 
enäijyys. 
Ind dant, nte, adj. omamaltai- 

nen, ttjenäinen. 
Indestructibilité, . Gäwiämättö- 

myyt. | 
> Indestructible, adj. häwiämätön, 
jota on mahdoton häwittää. 
Ind6 tion, f. epäröifyys, epi- 

mielif —3 
Indéterminé, 6e, adj. epämääräi- 

nen; määrätön, vajaton; ratkaiſema⸗ 
ton, päättämätön; epämielinen, epäi- 
emä. 
g ndötorminöment, adv. epämääräis 

ote, adj. bartaubeton. 
on, NA bartauben puute. 

Index (x ääntyy), m. Iuettelo; paa- 
win Heltämien firjain luettelo Ro- 
masja; etuformi; twitfari, näyttäjä kel 
osſa. 

dicateur, m. (wanh. ttäjä 
päällekantaja; toni 9) ſyyitaja, 

Indicatif, ive, adj. oſottawa, wiit⸗ 
taawa, ilmottawa. 

Indicatif, m. (tieliop.) indikatimi, 
Indication, /. oſotus; ilmotus; tau⸗ 

din oire, joka taudin laatua ilmaiſee. 
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Indie, sm. merkki, ofotus, tuuuus- 
tähti; aihe, wihka; paawin fieltämien 
lirjain Inettelo. 

Indicible, adj. fanomaton, jota on 
mahdoton fauoa, lanfua 1. kertoa. 

Indiction, /. lutfumus kirkollis⸗ko⸗ 
Toulfeen; mutnoinen romalainen we 
ronlaskusaika, 15 twuotinen aifatauft; 
i. première, seconde etc., enfimäinen, 
toinen weronlaskun ailalauden muofi. 

Indioule, m. wiblanen, mäkhä mihka. 
Indienne, /. fattunifangas, hieno 

pumpulifangas. 
Indifféremment, ads. haluttomasti, 

fyimätistotfesti, erottamatta, erotuk- 
etta. 

Indifférence, /. Galuttomuus, yle 
mäkiefoijuue uolimattomuus. 

Indifférent, nte, adj. haluton, wks 
Tiäpitämätön, buolimaton, tylmätliskoi- 
nen. — m. Puolimaton, haluton ihmis 
nen. 

Indifférentisme, =. hnolimattomuus 
L. paies uskonnon aftoisfa. 

différentiste, m. uéfonnon afiois- 
fa Buolimaton ihminen, indifferentista. 

Indigénat, m. (yntyperäis-oikeus. 
, Indigence, /. puutteen-alaifuus, niuf- 
uus. 
Indigöne, adj. totiperäinen, fotimat- 

nen, fyntyperäinen. — m. foto-afulas, 
fyutyperäinen. 
te ai sent nte, adj. puutteen-alainen, 

digeste, adj. waileasti ſulawa 1. 
anale [vuo'asta]; (kuw.) raafa, 
uorittamaton, puolitekoinen. 
Indigestion, f. huono BGuojitus 1. 

vuo'an fulatus. 
Indigète, adj. dieu, divinité i., ko- 

ti-jumala, fuojelusiumala. 
dignation, f. tuho, barmi. 

Indigne, adj. an ton G mahdo⸗ 
ton, kelwoton, illed, Halpa, hävytön, 
huono. 
In ment, adr. ilkeästi, häwyt- 

tümüstt. 
Indigner, v. a. barmittaa, funtut- 

taa, loukata, inhottaa. — S'i, v. r. 
harmistua, fuuttua. 

Indignité, /. anjaitjemattomuus, 
mahdottomuus ; inhottamaifuus, illeys, 
halpuus; ilkiötyö; loukkaus. 
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, m. inbigo; indigo⸗kaswi; in. 
bigor ti. 

digoterie, f. inbigo-pniôto; inbi- 
gostehdas. 

Indigotier, m. — indi⸗ 
gon kaswattaja; indigokauppias. 

Indiquer, v. a. oſottaa, näyttää, 
määrätä; ilmottaa, ilmaista; tehdä pii- 
rustukſen alku-luonnos. 

Indireot, ote (ct ääntyy), adj. wü- 
fiflinen ; —A mutkailewa, 
ſyrjältä fattuma, ſalawihkainen. 

Indireetement, adv. mälillijesti j. 
n. €. 

Indiscernable, adj. jota ei woi fel- 
twästi erottaa re mtn vis ; 

isciplinable, adj. jota on mab- 
boton furisfa pitää. ? 

Indiscipline, f. furinpunte, epüjür: 
jestys, wallattomuus. 

Indiscipliné, 6e, adj. wallaton, ku⸗ 
ria 1. harjotusta pnuttuwa. 
Indiscret, öte, adj. joka ei ymmärrä, 

milloin on puhuminen, milloin waikene⸗ 
minen, ajattelematon, waromaton, löy⸗ 
häfuinen, lawertelewa. 

Indiscrötement, adv. ajattelematto- 
masti, löyhäjuifesti. 

Indiscrétion, JA ajattelemattomuus, 
maroton puhe, löyhäjuijuus, lawertele⸗ 
rogifuue, 

ensable, adj. pääjemätön, 
wälttämätön, jota on mahdoton jättää | 1 
tiensä. 

Indispensablement, adv. wälttänät- 
tömästi, pääfemättömästi. 

Indisponible, adj. jota ei ole Päy: 
tettämisjä, josta ei jaa määrätä: por- 
tion 1]. 

Indisposé, 6e, adj. epäioipa, kiwun⸗ 
puolinen. 

Indisposer, v. a. faattaa masten- 
mielifelji, pahalle tuulelle; fuututtaa. 

Indisposition, /. epäwoiuti, fipeün- 
puolifuus ; mastenmielifyys, paha mieli. 

Indisputable, adv. wastaan-wäitet- 
tämätön. 

Indisputablement, ado. wastaan 
mäitettämättömästi. 

Indissolubilite, /. fenkaltaifnus, ett'ei 
liukene, hajoa. — - 
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Indissoluble, adj. finfenematon, ha⸗ 
joomaton. 

Indistinot, ete, adj. epäjelmä, feka- 
wa. 

Indistinetement, adv. epäjelmästi, 
ſekawasti. 

Individu, m. vf, henkilð, ykſityi⸗ 
nen J. erityinen ihminen; oma itſe. 

Individualiser, v. a. efittää 1. tar- 
laëtaa erityifenä 1. muista erottamalla. 

Individualité, f. erityifyys, omitui- 
fuus, erityijenä oleminen. 

Individuel, elle, adj. itfelullekin 
omituinen 1. erityinen. 

Inäividuellement, ado. erilfenfä, fn. 
lin erikjenfä. 

Indivis, ise, adj. jafamaton; par i., 
jalamatta, yhteijesti. 

Indivisé, 66, adj. jalamaton. 
Indivisöment, adv. jafamatta, yh⸗ 

teijesti. | 
divisibilité, /. jafaumattomune. 

Indivisible, adj. jalanmaton, jota 
on mahdoton jakaa. 

Indivision, /. yöteifesti omistami- 
nen 1. nauttiminen. 

mit, m. 18 taitteinen kirja. 
Indocile, adj. wailea-oppinen; tai- 

pumaton; tottelemaion, wallaton. 
Indocilité, f. wailea-oppifuus, tais 

pumattomnus; wallattomuus. 
Indocte, adj. oppimaton. 

_ Indolemment, ado. huolimattomasti 
. n. e. 
Indolenee, f. Huolimattomuus, welt⸗ 

tons, lemäperäifyys, ustalliſnus. 
Indolent, nte, adj. huolimaton, welt⸗ 

to, lemäperäinen, werfallinen, wetfa; 
(Täät.) joka ei férie, kimwistä. 

Indomptable, adj. tefyttämätön, hil⸗ 
fitfemätün, Tannistunraton. 

Indompt6, 66, adj. kejytön, Hikitön, 
wallaton, mafentamaton. | 
PP Ni adj. ja m. 12 taitteinen 

iria). 
Indu, ue, adj. füpimaton, ei afian- 

omainen, fäädytön. 
Indubitable, adj. epäilemätön. 
Indubitablement, ad». epäilemättä. 
Induction, j. tehotus, yllutye, nen. 

wo, alkuunpano; inbuftioni, eräs job 
belman muoto. 

Induir, v. a. febottaa, yähyttää, neue 
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moa, johtaa; tehdä johdelmia. — S'i. 
v. r. joutua ]. johtua finfauffeen; kiihot- |t 
taa 1. mietellä toinen toistauja. 

Indulgemment, adv. fäälimästi, ars 
meltaa&ti. 

Indulgence, f. fäälimäijyys, arme⸗ 
liaiſnus; pehmeys, welttous; anefti. 

Indulgent, nte, adj. armelias, peh- 
meä, weltto, lemäperäinen. 

Indult (lt ääntyy), m. paawillinen 
myönnytyskirje hengellifeen mirkaan, 
armofirje; —— malſun miimyt: | m 
tämijeen; (wanb.) wero bengellijestä 
mirasta (Ranskasfa); eräs tulliwero 
Espanjasſa. 

Indultairo, m. indult'in (f. e. ſ.) 
kautta wirkaa pitämä. 

Indûment, adv. laittomasti, fopi- 
mattomasti. 

Induration, /. fowettuma, jyylä. 
Industrie, /. taito, taitawaifuus; 

ahkeruus, nutteruus; elinkeino; teolli. 
uu$; chevalier d'i. jnoni-feinottelija, 
Juontjuntlari; vivre de son i. elää 
toimestanja, työstänfä; vivre d'i., juo- 
neilla elättää itfenjä. 

Industriel, elle, adj. teollijuus-, 
teollijuudenes; — m. teollitunden bar: 
jottaja. 

Industrieusement, ado. uutterasti, 
toimellifesti. 

Industrieux, euse, adj. uuttera, ab- 
fera, taitaa, toimellinen, tatffatoimt- 
nen. 

Induts, m. pl. apupapit fatolifen 
mesfun toimitukjesja. 

Inébranlable, adj. järfähtämätön, 
tutietamaton; (tuw.) Tuja, heltymä- 
tön. 

Inébranlablement, adv. järtähtä- 
mättömästi. 

Inöolairoi, ie, adj. walaifematon, fel- 
mittämätön. 

Inédit, ite, adj. painosta ulos-anta- 
maton. 

Ineffabilité, f. fanoin fanomattos 
muné. 

Ineffable, ad. fanoin fanomaton, 
jota ei moi fanoin faufua. 

Inoffapable, adj. poistumaton, lähe 
temätön. 

Inefficace, adj. tehoton, waikuttama⸗ 
on | 
Inefficacité, f. tehottomuus. 
Inégal, ale, ad. erifuuri, evifal: 

tainen, erinäköinen; epätajainen; epä- 
wafkainen, fäännötön, horjuva. 

Inégalement, ads. erilaifesti j. n. e. 
Inégalité, /. evifuuruus, erikaltais 

ſuus, erinäköilyys; epätajaijuus. 
Inölögamment, ado. mauttomasti, 

epäjomasti. 
Inélégance, f. manttomuus, epäfo- 
uus us. 
Inélégant, nte, adj. mauton, epäjo- 

ma. 
Inöligibilitö, 7. maaliin telpaamat. 

tomuus. 
Inöligible, adj. jota ei faa walita, 

waaliin felpaamaton. 
Inénarrable, adj. mahdoton fanoin 

fertoa 1. lauſua. 
Inepte, adj. taitamaton, felivoton, | 

n 

Inépuisable, adj. tyhjentymätön, 
mahdoton tyhjentää. 

Inerme, adj. (kasw.) okaaton; (eläint.) 
ajeeton; — i-8, pl. farmettomat märeh⸗ 
tijät. 

Inerte, adj. toimeton, Hidas, weltto 
tarmoton, hermoton, tyljä. 

Inertie (ti —ft), f. toimettomuus, 
welttous, tarmottomuus, herwotto⸗ 
muus. 

Inérudit, ite, adj. oppimaton, oppis 
on. 
Inespéré, 6e, adj. odottamaton. 
Inespérément, ad». obottamatto- 

masti. 
Inestimable, adj. arwaamaton, wer⸗ 

raton (arwonſa puolesta). 
Inétendu, ue, adj. awaruutta puut⸗ 

tuma. 
Inévidence, f. epäfelmyys, hämä- 
8 vi 44 

i 1övident, nte, adj. epäfelmä, bü- 
märä. 

Inévitable, adj. wälttämätön, tart- 
tamaton. 

Inévitablement, ado. mälttämättö- 
ti. müs 

2% 
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Inexact, ote (ct ääntyy), adj. tark⸗ 
kuutta puuttuma, epätarkka, epäluotet: 
tama, ebüsoifea, huolimaton. 

Inexactement, adv. epä-tarlasti, 
huolimattomasti. | 

Inexactitude, /. epütarffuus, huoli 
mattomuus. 

Inexousable, adj. anteekſi⸗annetta⸗ 
maton. * 

Inexécutable, adj. jota on mabbo- 
ton toimeen faaba 1. panna. 

Inexécution, /. toimeen panematta 
jättäminen. 

Inexercé, 66, adj. harjaantumaton. 
Inexigible, adj. jota on mahdoton 

maatia 1108. 
Inexistence, /. olemattomuus. 
Inexorable, adj. leppymätön, beltys 

mätön. 
+ — Inexorablement, adv. leppymättö- 
mästi i. ja e. 

nexpörience, f. 
—— 

harjaantumaton. 
Inexpiable, adj. jota on mabbo- 

ton fowittaa 1. anteeffi faada. 
Inexplicable, adj. jelmiämätön, jota 

ei moi felmwittää. 
Inexprimahble, adj. jota ei moi fa- 

noin fanoa. 
Inexpugnable, adj. wallottamaton, 

mabboton twallottaa. 
Inextinguibilité, /. fammumatto- 

muus. 
Inextinguible, adj. fammumaton. 
Inextirpable, adj. häwiämätön, jo- 

ta ei woi häwittää 1. juurin häwittää. 

Inextricable, adj. felmiämätön, ta- 
fertunut. 

Infaillible, adj. erhettymätön, hats 
rabtumatdn. 

ailiblement, adr. mälttämättö- 
mästi, ehdottomasti. 

Infaillibilité, /. erhettymättömyys, 
mirheettömyys. 

Infaisable, adj. jota on mahdoton 
tehdä, mahdoton. 
_Infamant, nte, adj. folmaifewa, tune 

niata loutkaawa, häpäijemä. 

lokemattomuus. 
6e, adj. olematon 
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I ton. 

Infe 

ſewä, lettämä, törkeä, ilkeä, kehno, ka⸗ 
tala; if 

Infamie, /. tunniattomuus; hämwäis- 
tue, häpeä, törkeys, ilkeys; ilkiötyö; 
funnianlouffaus. 

Infant, nte, s. Sufanti, sinna, es⸗ 
panjalaifen perintöruhtinaan nimitys. 

Infanterie, /. jaltamäestö. 
Infanticide, m. ja f. lapfenmurhaa- 

ja m. fapfenmurba. 
Infatigable, adj. wmäjymätön. 
Infatigablement, adv. mäjymättö- 

mästi. 
Infatigabilité, /. wmäfymättömyys. 
Infatuation, /. lumous, ihastus, 

mimma. 
Infatuer, v. a. lumota, ihastuttaa, 

mimmata. — S'i., v. r. lumontua, 
thastua. 

Inföcond, nde, adj. hedelmätön, wil- 
aton. 

= Inföoondit6, f. hedelmättömyys, mile 
jattomuus. 

Infeot, ote (ct ääntyy), adj. baife- 
wa. 

Infecter, v. a. täyttää pahalla bai- 
(ulla; faastuttaa; (kuw.) myrkyttää, 
jaastuttaa. 

Infection, f. Gaifn; faastutus, tart- 
tuminen. 

Infélicité, /. onnettomuus. 
Inféodation, /. läänitykjekfi antami- 

nen. 
Inféoder, v. a. antaa läänityljekj, 

läänittää. 
Anférer, v. a. tehdä johdelmia, pääte 

Inférieur, eure, adj. ali, alinen; 
heikompi, huonompi, alhaife t;i en 
gc., hetlompi jklin puolesta; 1. à, buo- 
nompi nin — m. alhaifempi mies. 

Införieurement, adr. beifommagti, 
huonommasti. 

Infériorité, alemmuus, Geilom: 
muus (laatunfa puolesta). 

Infernal, ale, adj. maan-alaineu, 
helwetillinen; pierre 1-e, ſyöwytysliwi. 

Infertile, adj. tiljaton, kaswama⸗ 

j 

tä 

Infertilité, /. wiljattomuue, kaswa⸗ 
Infamation, f. funnian menettümi- | mattomuus. 

n Infester, v. a. hirmittää, ryöstää; en. 
Infame, adj. ja s. funniaton, häpäi- | ahdistaa, wainota, hätyyttää. 



. Infi 

Infibulation, j. fiittimien, jynnytti- 
mien rengastaminen 1. fablebtiminen. 

buler, v. a. rengastaa fiittimet. 
Infidöle, adj. uskomaton, uskoton; 

petollinen, epäluotettava. NN 
Infidölement, adv. usfottomagti j. 

mn €. 
Infidélité, /. uskottomuus, petolli- 

uus. 
Infiltration, f. fijään imeytyminen: 

i. de Peau dans les bois. 
s'Infiltrer, v. r. imeytyä fijään. 
Infime, adj. alin, afbaifin. 
Infini, ie, adj. ijaufaiftinen, loppu- 

maton, rajaton, ääretön, lufematon; 
à Pi., loppumattomasti, ijanlaillifesti. 

Infiniment, adv. loppumattomasti, 
äkrettömästi. 

Infinité, f. ijankaikkijuus, loppumat⸗ 
tomuus, äärettömyys, lulemattomuus. 

Infinitösima], ale, adj. calcul i., in- 
finitefimali lasku. 

itésime, /. ja adj. partie i, 
äärettömästi wäbüinen ofa. 

Infinitif, m. (tieliop.) infinitimi. 
Infirmatif, ive, adj. ({afit.) lumoos 

wa, lakkauttawa (päätös). 
, Infirme, adj. heikko, raihnas, kiwu⸗ 
tas. 
Infirmer, 2. a. fumota, faffauttaa 

laillinen woima; beifontaa, mähentää. 
| erie, /. fatrashuone, lajaretti; 
erinäijet luostarille fatrashoitoa war 
ten määrätyt tulot. 

Infirmier, ère, f. fairaanboitaja. 
, J liwulloiſuus, heikkous, 

wamma, tipu. 
Inflammable, adj. tulen-arfa, fytty- 

mä. 
Infiammabilité, f. tulen-arkuue, ſyt⸗ 

tymäifhys. 
Inflammation, f. (yttyminen; tuleh⸗ 

bus. 
Infiammatoire, adj. tulebbutfellinen, 

tulehdus-. 
s”Inflöchir, v. r. taipua fifjään, kou⸗ 
8 tistua. 
Inflexibilité, /. taipumattomuus, 

heltymättömyys. 
Infiexible, adj. taipumaton, belty- 

mätön. 
Infiexiblement, 

masti j. n. €. 
adv. taipumattos 
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Inflexion, /. taipuminen, taipumais 
fuus; malofäteiden taittuminen fuuns 
nastanja. 

Infliotif, ive, adj. määrätty, tuo- 
mittu; peine i-e, ruumiin ranfaistus. 

Infliger, v. a. tuomita ranfaistutieen. 
Influence, f. wailutus, moima, mais 

futuswoima. 
Influencer, v. a. waifuttaa jbtin. 
Influent, nte, adj. wailuttama, mab- 

tava. 
Influer, v. a. wailuttaa lin. 
In-folio, m. ja adj. folosarffinen 

(kirja). 
_ Information, f. tuttistelu; todista- 
jain fuuleminen ; tuulusteleminen (jone 
tun läytökestä j. m. e.). 

Informe, adj. kuwaton, fnunnaton, 
epämmotoinen; joka ei ole täydellinen, 
jäättyjä muotoja noudattamaton. 
(a) ormé, m. tutkistelu (rilos-afiots- 
a o 

Informer, v. a. ilmottaa, autaa tie- 
bokfi. — v. n. pitää tutkistelu (rikos- 
afiasja. — S'i., v. r. hankkia tietoa it- 
fellenfä. 

ortune, f. onnettomuus. 
Infortuné, 66, adj. onneton. 
Infractenr, m. vilfoja: i. des lois. 
Infraotion, f. riffominen. 
n, Infranohissable, adj. ylitjepääfemä- 

tön. 
Infrangible, adj. jota ei wot rikkoa, 

lumota. 
Infréquenté, 6e, adj. josja mähän 

1. harwoin käydään. 
at mn adv. turhaan, 

hyödyttä. 
tus ctueux, ouse, adj. hedelmätön; 
urha. 
Infos, use, adj. ſyntyperdinen, ſyn⸗ 

nynnäinen. 
Infuser, v. a. liottaa; walaa päälle; 

mwuodattaa. — v. m. liota. 
Infusible, adj. fulamaton, jota ei 

woi fulattaa. 
Infusion, /. päälle walaminen; liot⸗ 

taminen; liotus, wetytys (neste, johon 
jlin on liotettu); mieleen-waifutus 
(Jumalan); wuodatus (pyhän hengen). 
O oire, adj. animal 1., infuffont: 
elämä. 

Infusoires, m. pl. infufioniselämät. 



Inga 

be, adj. fepeüjalfatnen, auor- 
tea, kerkeä, nopea. 

s'Ingönier, v. r. harklia, miettiä Lei 
noja. 

6nieur, m. f otarafennusten mess 
tari; valennus-mestari; i. de place, 
(innotusten rafentaja; i. sa aphe, 
karttain tekijä, maanmittari ; i. des mi- 
nes, muori-injensöri; i. machiniste, 
toneiden rakentaja. 

älykkäästi, Ingönieusement, adu. 
n pärästi, fuflelasti. 

gönieux, euse, adj. fefjeliüe, üly- 
täs, näppärä, fukkela. 

6nu, ne, adj. amojydäminen, 
awoin, teeskentelemätön, wilpitön, [non- 
nollinen. — s. wapaana jfyntynyt. — 
m. wilpitön ]. awofydäminen ihminen. 
— E näppärä 1. wiaton tyttö. 

génuité, f. awojydämifyys ij 
e; — 1-9, "A wiattomien, näppärien 
tyttöjen vollit näytelmisfä. 
Ingénument, adv. awofydämijesti j. 

n. €. 
s'Ingörer, v. r. (dans) felautua, 

tunkeutua jolin. 
Ingrat, ate, adj. liittämätön; (kuw.) 

hedelmätön, antamaton. 
Ingratitude, f. liittämättömy)ys. 
Ingrödient, m. tarwe⸗aine, aine-ofa, 

aineet joita tarmitaan jnkin malmis- 
tamifeffi. 

Inguérissable, adj. parantumaton, 
M me ur as 

guinal, ale (u ääntyy), adj. rau- 
ati humina, kuwe⸗. 

Imhabile, adj. taitamaton, taidoton; 
ei oikeutettu. 

Inhabilit6, /. taitamattomuus, tai⸗ 
dottomuus; lainfäätämien ominaifunt. 
Ren puute eräitä fanfalaistoimia ware 

"Tnhabitabl, —8 aſuttawakſi kelwo⸗ 
ton 1. mabbot 
Inhabi n ad. afumaton, autio. 
Inhabitude, f. paha tapa. 
Inhalation, /. ittäminen: fifään 

imeminen. 
Inharmonieux, euse, adj. epäfoin- 

tua. 
Inhérence, £ fynnynnäinen yhdis- 

tys, luontoperäinen yhdistys. erottas 
mattomuns. 
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— * nto, adj. (nontoperäifesti 

N —* v. a. lallauttaa, estättää, 
te 
Inhibition, /. laffauttaminen, tieltä 

minen, 
tä Inhibitoire, adj. Talkauttama, fiel- 
w 
Inhospitalier, ère, adj. tylä wierai⸗ 

ta kohtaan; wieras⸗waraton, oltto. 
Inhospitalité, 7. wieraanmaratto- 

muue, tylyys mieraita fobtaan, kolk⸗ 
on 
Inhumain, aine, adj. ihmijyydetön, 

ihmistunteita puuttuva, armoton, röyö> 

FE humainement, ado. armottomasti 
julmasti, röyhkeästi. 

Inhumanitö, j. armottomuus, röyh- 
lens. 

Inhumation, /. bautaaminen, bau- 
aus. 
Qimbumer, v. a. haudata, panna maa- 

| läimaginablo adj. mahdoton aja- 
tella. 

Inimitable, adj. jota on mabboton 
muata, miuattamalfi mahdoton, wer- 
raton. 

Inimitié, /. wiba, riita. 
Inintelligible, adj. täfittämätön. 

w Inintelligiblement, adv. täfittämüt- 
mästi 
Inintelligibilité, F. Läfittämättö- 

"nin terrompu, ue, adj. keskeyttämä- 
tön, herlenemätön. 
nique, adj. epä-oilea, fobtuuton, 

mää 
iauement, adv. epä-oikeasti j. n. €. 
Iniquité, 7. epä-otkeus, tfobtuutto- 

muus, wääryys 
Initial, ae ( (ti — fi täsjä ja feurr.), 

adj. lettre i- e, alku⸗kirjain; initiale, 
J. alku-kirjain. 

Initiatif, ive, adj. liittojen, oppien j. 
m. ſ. falaifuukjiin johtava 1. neuwowa. 

itiation, /. liittojen, oppien falai- 
fuukfiin johtaminen ]. neuwominen. 

Initiative, f. alku⸗ itys; keskustelun 
alkuun paneminen jotkin aliasta; lati- 
ehdotustvalta; prendre l’i., panna afia 
alfuun, enfimäifenä ryhtyä. jokin. 



Init 

Initié, m. fe jolie on neuwottu jot- 
lut falaifuubet. 

Initier, v. a. ottaa liiton oſalliſekfi, 
johtaa falaifunffien tuntemifeen; i. an 
dans la société, ottaa ſeurueen jäeneti: 
(Tum.) neumoa, opettaa. 

jecter, v. a. ruiskuttaa fijään. 
N ection, /. fijään ruiskutus; neste, 
jota ruiskutetaan. 

Injonetion, f. nimen-omainen 1. war- 
finainen käsky. 

Injure, f. folwaus, berjaus, lonkkans, 
Wwäüryys ; wadingoittaminen, wabingol. 
linen wailutus, kownus (ilman); was 
tus, waikens. 

urier, v. a. määryyttä, mahinkoa 
tri tulle. 

urieux, onse, adj. folmaifema, 
[ouffaawa, Dt: tekemä; (tuw.) 
mahingollinen, epäinopea. 

jurieusement, adv. louttaawasti. 
Injuste, adj. epä-oikea, määrä, koh⸗ 

tuuton. 
justement, adv. epä-oikeasti. 
ustioe, f. epä-vikeus, määrnys. 
ustiflable, adj. jota ei moi oi- 

feaffi puolustaa. 
Inlisible, adj. jota ei woi lukea 1. 

lukemifella felmille faaba. 
, Ra ible, adj. joka ei moi fyntyä 

Innavigable, adj. josfa on mabbo- 
ton aluella kulkea, laiwakululle mab- 
boton. 

Inné, 6e, adj. fynnynnäinen, fynty- 
peräinen. 

Innocemment, ado. wmiattomasti, 
ylfinkertaifesti. 
Innooenoe, f. wiattomuus, ykſinker⸗ 

taijuus. 
Innocent, nte, adj. wiaton, wilpi⸗ 

tön, ylfinkertainen. — s. mafabainen 
lapfi: la fète des i-s, ylfintertainen 
ihminen. — m. pl. eräs nuorista Lyyhe 
kyfistä laitettu ruola. 

Innocenter, v. a. julistaa wiatto- 
matfi. 

Innocuité, f. mahingoittamattomuus. 
Innombrable, adj. fulematon. 
Innombrablement, adv. lufematto- 

masti. 
Innomé, 66, adj. nimetön, 
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Innominé, 6e, adj. (anat.) nimetön: 
08 i-8; artère i-e. 

Innovateur, f. Novateur. 
Innovation, f. uudistus. 
Innover, v. n. nudietulfia tehdä. — 

v. a. uudistaa. 
Inobservation, Inobservance, /. lai» 

minlyöminen, noudattamattomuus. 
Inoccupé, 6e, adj. jontilas, työtön. 
In-octavo, m. ja adj. fabbetiantait. 

teinen (kirja). 
oota ur, trice, s. vofon-istut. 

taja. 
Inooulation, j. tarttumaijen taubin 

istuttaminen; lebmünrofon istuttami- 
nen. 

Inoculer, v. a. istuttaa tautia 1. rol 
toa. — S'i., v. r. tartuttaa, tarttua. 

Inoculiste, m. Iehmänrolon istutta- 
mifen puoltaja. 

Inodore, adj. hajuton. 
Inoffensif, 1ve, adj. jofa ei rynnä, 

loukkaa; rauhallinen, mwiaton, lepprifä. 
Inofficieux, euse, adj. testament i., 

testamentti, joka laillifetta fyyttä mää- 
rää laillijen perillijen perinnöttömälfi; 
donation, i-e, lahja yhdelle fapfelle tois⸗ 
ten wahingolfi. 

Inondation, f. webenpaifumns, we⸗ 
fituliwa. | 

Inonder, v. a. npottaa, tulmata yli ; 
mwalaa, läpilastaa. 

Inopiné, 66, adj. äll-armaamaton, 
odottamaton. 

Inopinöment, adr. äIfi-armaamatta. 
Inopportan, une, adj. fopimaton, 

haitallinen. | 
Inopportunité, F. fopimattomnus, 

haitakliiuus. e . 
Inorganique, adj. elimetön, epä-or» 

ganillinen. | 
Inouï, ie, adj. jota ei ole ennen fuul. 

tu, tamaton, mahdoton, fuunnaton. 
In-promptu, {. Impromptu. 
Inquart, f. Quartation. 
In-quarto, m. ja adj. neljännestait. 

teinen (kirja). | 
Inquiet, öte, adj. lewoton, tuskainen. 
Inquiétant, ne, adj. huolettaa, 

lepoa häiritfewä. | 
Inquiéter, v. a. huolettaa, lepoa häi- 

ritä. — S'i. v. r. huolia, tuskistella, 
olla lewoton. 



Inqu 

Inquiétude, /. lemwottomuus; — i-s, 
pl. lutitus, ſyhutys. 

Ingnisiteur, m. ingiifttori; inqwi⸗ 
fitiont-oileuden jäfen. 

Ingnisition, f. tutlistelu, ankara fuu- 
lustaminen 1]. etfiminen; Perettiläifiä 
tuomitfema hengellinen oileusto, In⸗ 
quifitioni. 

Inquisitorial, ale, adj. anfara, ki⸗ 
buttamalla tutkistelema, tnguifitorinen. 

Insaisissable, adj. jota ei moi ta- 
fawariffoon ottaa; lärttämätön, mah - 
bofon ymmärtää. 

Insalubre, adj. terweydelle wahin⸗ 
gollinen, epätermeellinen. 

Insalabrité, /. terweydelle wahin⸗ 
gollijuus, epäterimeellityyö. 

Insatiabilité, f. tylästymättömyys ; 
täyttynittön 96, pohjattomuus. 

atiable, adj. yllästymätön, poh: 
jaton. 

Insatiablement, ado. lyllästymättö- 
mästi j. n e 

Insciemment, adv. tietämättä. 
Inscription, f. fijäänkirjottaminen; 

päällekirjotus; julkijesti naulattu ilmo- 
tus; i. hypothécaire, tiinnitys-pöytä» 
livja; bordereau d'i., todistus kiinni- 

ffistü ; radiation, réduction d'i., fiin- 
nitykſen fuolettaminen; i. de faux, ois 
fenden edesjä ajaa joku afiakirja mää- 
räkſi. 

Inscriptible, adj. (mittausop.) jota 
on mahdollinen toifen kuwion fifään 
firjottaa. 

Inscrire, v. a. firjottaa flfäün. — 
S'i. v. r. lrjottaa 1. Kirjotuttaa nimen- 
f& jokin luetteloon; si. en faux con- 
tre, pyytää oikeudesja ajaa jotakin afla- 
Tirjaa määrälfi; (kuw.) malheekji 1. wa⸗ 
leelliſekſi wäittää. 

Inserutable, adj. läfittämätön, mab- 
boton tutkia 1. feltttää. 
à l’Insçu, f. Insu. 
Insöcable, adj. (mittausop.) jota on 

mahdoton leikata. 
Insecouable, adj. jota on mahdoton 

waristaa 1. rawistaa pois: joug i. 
Insecte, m. hyönteinen, itikka. 
In-seize, m. ja adj. fuufitoista-tatt- 

teinen (kirja). 
Insensö, 6e, adj. ja s. hullu, hasju, 

mieletön; honrio. 
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Insensibilitö, /. tunteettomuus, turt- 
uus. 
Insensible, adj. tunteeton, turttu- 

nut; tuskin Éuomattatva 1. tuntuma. 

Insensiblement, adr. tunteettomagti, 
tuntumattomasti. 

Inséparable, adj. erottamaton. 
Insöparablement, ado. erottamatto- 

matti. N, 
Insérer, ». a. firjottaa, panna 1. 

pränttäyttää jhlin, fomittaa jhlin. 
Insermentö, 6e, adj. walaa telemä- 

tön. 
Insertion, 7. fijäänpaneminen, fir- 

jottaminen 1. pränttäyttäminen; (anat.) 
yhteenjowittaminen. 

Insexé, 6e, adj. (tasm.) fuwuton. 
Insidieusement, ado. lawalasti. 
Insidieux, euse, adj. wüijywä, ka⸗ 

wala. 
Insigne, adj. fuuri, mainio. 
Insigne, m. armomerlli, arwotun⸗ 

nus, tuntomertki. 
Insignifiance, /. wähäpätöiyys, wä⸗ 

hä-arwoijuus. 
Insignifiant, nte, adj. mwähäpätöis 

nen, mähä-arwoinen. 
Insinuant, nte, adj. mairittelema, 

liukastelewa. 
Insinuation, JA tuntumaton fifjään 

pujahtaminen ; n hieno efitys; hie» 
no fuufijain mielenjuofion anastami- 
nen; umpijanainen twiblaaminen. 

Insinuer. v. a. tuntumatta, hienosti 
pujahtaa fijään; hiiwutella; fufeltaa; 
wihjata; mairitellen fuofittamalli efit 
tää. — S'i.,, v. r. mielistellä, tunkea 
jkun mielifuofioon. 

Insipide, adj. mauton, typerü. 
Insipidement, adv. mauttomasti. 
Insipiditö, /. mauttomuus, type 

ak sä 
istance, /. Liihleys, luopumatto- 

muus, harras waatimus. 
Insister, v. n. (sur gc.) [nopumats 

ta waatia 1. mäittää; itfepintaifestt 
pyjyä jokin; erittäin tärkeänä pitää, pe 
rustaitiua. 

Insociabilité, /. epäjeuvallijuus. 
Insociable, adj. epäjenrallinen, feu- 

roja karttawa; jonka fansfa on wattea 
fopia. 
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Insolation, jf. auvingon paisteejen 
paneminen. 

Insolemment, adc. häwyttömästi, 
julkeasti. | 

Insolence. /. hämyttömyys, julfeus, 
ynjeys, rö eye. 

olent, nte, adj. hämwytön, julkea, 
ynjeä, röyhkeä. 

Insoler, v. a. panna auringonpais- 
teefen; auringonpaisteesja mwalaista. 

lite, adj. tamwaton. 
Insolubilité, . liufenemattomuus ; 

(tuw.) ratfaifemattomuus, felmiämät- 
tömyys. 

Insoluble, adj. linfenematon; (kuw.) 
mahdoton ratkaista 1. felmittää. 

Insolvabilité, 7. tykenemättömyys 
welfojenfa fuorittamifeen. 

Insolvable, adj. weltojenfa fuorit- 
tamifeen kykenemätön. 

Insomnie, /. unettomuus. 
. Insondable, adj. mäträämätön, tut 

fimaton. 
Insouciance, f. huolimattomuus. 
Insouciant, nte, adj. huolimaton. 
Insoumis, ise, adj. mafentamaton, 

Hillitön. 
Insoutenable, adj. jota on mabbo- 

ton puolustaa 1. tärjiä. 
ecter, v. a. Läydä tarkastele 

masfa, tarkastella, katſella. 
. Inspecteur, m. tarfastaja, infpebto- 

ri; i. des troupes, fotajouffojen tar- 
Tastaja. 

Inspection, f. tatjeleminen, tarkas- ! 
teleminen, tarkastus, walwonta, johda 
tus, ohjaus. 

Inspirateur, trice, adj. mielenkumi- 
tulfia herättämä, mieleen johdattaiva; 
muscles i-s, hengähdys-jäntäreet. 

Inspiration, /. fifään hengittäminen; 
mieleenjohtuminen, innostus; kehotus, 
neuwo, yllytys. 

irer, v. a. puhaltaa 1. bengit- 
tää fljään; neuwoa, kehottaa, yllyttää. 

Instabilité, /. pyſymättömyys, fatoo- 
waifuus. 

Instable, adj. pyjymätön, fatoowai- 
nen. 

Installation, f. wirlaan afettaminen 
1. wibfiminen. 

Installer, v. a. afettaa 1. mihliä 
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wirkaan. — S'i., v. v. ajuttua, anas⸗ 
taa fija, pefiintyä. 

Instamment, ado. (uopumatta, har⸗ 
taasti. 

Instance, f. harras ]. luopumaton 
pyyntö, halu, waatimus 1. mäitös ; mas. 
tamwäite; faune; oileusto, oifeustoluoffa. 

Instant, nte, adj. harras, kiihkeä, 
luopumaton; uhlaama, lähellä olema. 

Instant, m. hetki, filmänräpäys; à 
Vi., beti, kohta, tuolla hetkellä, oijetis. 

Instantané, 6e, adj. beti 1. tuofios- 
fa tapahtuma, tuolion-aikainen. 

Instantanéité, /. tuokion, filmänrä- 
väytten ailaifuus. 

l'Instar, prep. (de) futen, famalla 
lajilla kuin. 

Instauration, /. perustaminen, afete 
taminen. 

Instigateur trice, s. alkuunpanija, 
yllyttäjä. 

Instigation, f. ylytys, fithotus, al- 
fuunpano. 

Instiguer, v. a. yllyttää, kiihottaa, 
neuvoa. 

Instillation, j. fifään tiputtaminen. 
Instiller, v. a. tiputtaa, walatella. 
Instinct, m. luonnon-aisto, luon 

nommiehätys. 
Instinctif, ive, adj. (uonnon-wiebü- 

tykjestä tapahtuma. 
Instinctivement, adv. luonnonwie⸗ 

hätykjestä. 
Instituer, v. a. perustaa, afettaa, 

alkuun panna; nimittää, määrätti jts- 
in. 
Institut, m. weljeskunnän fääntö; 

weljestunta, vritariluuta; feura; laitos; 
opetuslaitos, inftituti; Vi. de France, 
anskan infitutt 1. alademia. 
Institutes, f. pl. inftitutionit, joh⸗ 

banto, romalatfen lakitieteen johdanto; 
oppilirjat fufutieteen alkeisja. - 

tituteur, trice, s. perustaja, afet- 
taja; opettaja, opettajatar, nais-opetta- 
ja; oppilaitokfen eflmies. 

Institution, f. laitos, laitelma; ni- 
mitys; faswatus, opetus. | 

tracteur, m. opettaja, neumwoja. 
Instructif, ive, adj. opettawainen, 

opilas. 
Instruction, /. opetus, kasmatus; 

oppi, tieto, taito, opikkuus; ilmotus, [as 
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noma; fääntö, ftsfy, ofotus, määräys; 
laillinen tutkistelm; i. pastorale, piis- 
pallinen kiertokirje. 

Instructionnel, elle, adj. opettamai- 
nen. 

Instruire, v. a. opettaa, neuwoa; an- 
taa tietoa, fanaa; felmittää riita-afta 
tuomionsalaifeffi — S'i., v. r. oppta, 
hankkia itfelenfä oppia, tietoa. 

Instrument, m. työtalu, safe, Tone; 
foittofone, foitin; mälikappale; afiafitia. 

Instrumental, ale, adj. työ-afeelfi, 
mälikappaleelji felwollinen; musique 
i-e, fottin-mufili. 

trumentation, f. foittimille fo» 
wittaminen. 

Instrumenter, v. m. walmistaa afla- 
tirjoja. 

Insu, m. tietämättömyys; à li. de 
qu, tenenfään tietämättä; à mon i., 
minun tietämättä. 

Insubordination. f. tottelematto- 
muus efimiehelle; loukkaus efimiestä 
wastaan. 

Insubordonné, 6e, adj. efimiehelle 
tottelematon. 

Insuccès, m. menestymättömyys. 
Insuffisance, f. riittämättömyys ; tel 

wottonuus. 
Insaffisamment, ado. riittämättö- 

mästi. 
Insuffisant, nte, adj. riittämätön. 
Insufflation, /. fijäänpuhaltaminen. 
Insuffler, v. a. puhaltaa fijään kaa⸗ 

fua 1. höyryä. 
Insulaire, adj. ja s. faaresja afu- 

ma, faarelainen. 
, Insaltant, nte, adj. fouffaarwa, here 
aama. 
Insulte, /. loutffaus, berjaus, Pämäis- 

tys; ülilinen päällekarkaus. 
Insulter, v. a. Gerjata, loukata, bü- 

mäistä, pahasti pidellä; äi-armwaa- 
matta ryntää; — v. m.i. à gn, iwata, 
pilkata jluta. 

Insultour, m. berjaaja, häpäiftjä. 
Insupportable, adj. färfittämätön, 

jota ei mot lärfiä 1. kantaa. 
Insupportablement, ado. tustalli 

esti. 
Insurgö, m. lapinoitfija. 
Insurgents, m. pl. unkarilainen nog- 

tomäli; tapinoitfijat. 

408 

| masti, y 

Inte 

s'Insurger, v. r. rueta fapinaan. 
Insurmontable, adj. ylipääjemätön, 

woittamaton, 
Insurrection, f. meteli, fapina (Gale 

fitusta mastaan). 
Insurrectionnaire, adj. tapinallis 

en. 
Insurrectionnel, elle, adj. fapina-, 

fapinaan funluwa. 
Intaot, ote (ct ääntyy), adj. foste- 

maton, [tiluttamaton; jaastuttantaton, 
puhdas. 

taotile, adj. tuutumaton. 
Intaille, f. piirretty Limi. 
Intarissable, adj. loppumaion, puut» 

tumaton, jota on mahdoton tyhjentää. 
, ale, adj. fofonaiuen ; cal- 

cul i Es lasku. ti 
6, f. integrali-fuure. 

Intégralement, ad». fofonaau; iu 
tegrali-laslun mukaan. 

tégrant, nte, adj. täyvdentämä, 
jokin fofonaifeen marfinaifesti kuulu 

a wa. 
Intégration, /. ({asf.) integrationi. 
Intögre, adj. tunnollinen, hurskas. 
Intégrer, v. a. (la8f.) integrerata. 
Intögritö, f. fofonatfuus, täydelli- 

(998; eheys, koskemattomuus; kunto, 
hurskaus, rebellifuys. 

Intögument, m. 1. Tögument. 
Intellect (ct ääntyy), m. ymmärrye. 
Intelleotif, ive, adj. ymmärrys-. 
Intellection, jf. ymmärtäminen, td- 

fityöoima. 
tellectuel, elle, adj. ymmärrys.; 

henkinen. 
Intelligence, f. ymmärrys, täfitys, 

taju; taito, tieto, tunteminen; äly; hy⸗ 
mä ſopu, ystämyys; falainen juostu 
mus; falainen fanoma, wibla; benti. 
nen olento; Vi. de gc., afian oikea fä- 
fittäminen; les i-s célestes, taiwaal- 
lijet henget (enkelit). 

Intelligent, nte, adj. järjellä wa⸗ 
rustettu, ymmärtämäinen, älykäs; tai- 

E lligihilitä F. Täfitettä elligibilitö, /. Läfitettämyys. 
Intelligible, M täfitettüvoë, ymmär- 

rettäwä, jelmä; être i., henkinen olento. 
Intelligiblement, adr. felmwästi. 
Intempöramment, adv. fobtuuttos 

enpaltifesti. 

n 
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Intempérance, 7. fobtunttomuus, 
bienpaltiluus, ylelliſyys; Iialijuus. 

Intempörant, nte, adj. ja e. fobtuu- 
ton, ylellinen. 

Intempörö, 6e, adj. ylellinen, ylen- 
paltinen. 
* Intempörie, /. fäädyttömyys, bur- 
juus; kowuus (ilma-alan). 

Infempestif, ive, adj. jopimaton, 
jola ei tapahdu oikealla ajallaufa. 

Intempestivement, adv. fopimatto- 
maan aitaan. 

Intendance, /. tarfastus, hoito, huo | f 
lenpito, hallinto; intendentin wirka, 
stalo. 

Intendant, nte, s. intendenti; inten. 
dentinna. 
_ Intense, adj. tomin pingotettu 1. 
jännitetty; Poma, tuima, mäkemä, woi⸗ 
malas, mahtaa. 

Intensif, ive, adj. 1. Intense. 
Intension, f. jännitys; forlein määrä. 
Intensité, f. fiféllinen woima, jän- 

tewyys, wailutusmwoima. 
Intensivement, adv. wälewästi; jän- 

nitetyää woimalla. 
Intenter, v. a. (contre gn) ryhtyũ 

laintäyntiin, alkaa riita-afiaa jkuta was⸗ 
aan. 
Intention, /. tarfotus, ailomus; yris 

tys, hanke; à Pi. de qn, jlun mielitfi, 
jänn tähden. 

Intentionné, 6e, adj. tarkottaa: 
bien, mal i. 

Intentionnel, elle, adj. 
aiwottn; question i-e, A 
tarlotusperästä. 

Intercadence, /. waltafnonen epü- 
tafaifuus. 
—e— nte, adj. epütafaifesti 

tylkimä [mwaltajuonesta]. 
Inter , adj. jour i., farfaus. 

päimä; lune i., farfaustun. 
Inte tion, /. Tarkauspäimän li 

jääminen; liſäys pääklirjotuljen, tefs- 
in. 
Intercaler, v. a. lijätä fartauspüi- 

mä; lijätä tekstiin. 
Intercéder, v. a. wälittää, ſowittaa; 

anoa, rufoilla 1. pnhua jkun edukfi. 
Interoepter, v. a. tatlaista, pidät. 

tää, feijattaa; faawuttaa, fiepata, fala- 
wihtao anastaa: i. une lettre. 

tartotettu, 
ſymys teon 
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Interoeption, /. fatfaifeminen, pi- 
bättäminen; faamwuttaminen, fieppaas 
minen: i. d'une lettre. 

Interoesseur, m. wälittäjä, ſowit⸗ 
taja. 

Intercession, f. wälitys, rukous 1. 
faufunto jun ebnffi. 

Interoostal, ale, adj. tyllilnitten 
mwälinen. 

Intercurrent, nte, adj. epätajainen 
(waltajuonen tykytys); maladies i-es, 
tandit, jotka tapaawat eri muoden ai- 
vina. 
Interoutan6, 66, adj. nahan ja li⸗ 

han mälillä olema. 
Interdiction, /. fielto; wiralta [uo- 

wuttaminen; holbhon-alaifelji määrää. 
minen; tanjalisten oikenkfien menettä. 
neelft tnomitieminen. 

Interdire, v. a. fieltüü, estää; ajalfi 
fuowuttaa mirantoimitulfesta; kieltää 
wirlaa toimittamasta; määrätä bol. 
hon-alaifelfi; pannaan julistaa; Häm- 
mästyttää, Hkistyttää. 

Interdit, ite, adj. ja part. ällisty- 
nyt, hämmästynyt. — s. m. pannaan 
julistettu; holhon-alaijelfi määrätty. 

Intéressant, nte, adj. tärkeä; wie 
hättämä, humwittawa, hausta. 

Intéressé, 6e, j. oman moiton 
pyytämä. — s. pl. ojallinen, ojatas. 

Intöresser, v. a. tehdä 1. ottaa ofal- 
lifeffi jhkin; faattaa mieltymään jbfin, 
harrastamaan jlin; koskea, liikuttaa; 
miehättää, miellyttää. — Si, v. r. 
(dans go.) ruweta jbfin ofallijekfi, 
(pour) ruweta harrastamaan jlin, ſuo⸗ 
dtella jätä. 

Intérêt, m. etu, hyöty, harrastus; 
ofallijnus; woitonpyyntö; intresfi, kors 
fo, kaswut (rahasta); ofan-otto, mieli- 
halu, hartaus, mieltymys; wiehätys, 
mielistyttäminen, humwitus. 

Interfolier, v. a. panna lehtiä tois- 
ten mäliin, interfolioita. 

Intérieur, m. fifäpuoli, fifäys, fijä- 
afiat; (kuw.) falaijuus; ministre de 
Vi., fifä-afiain ministeri; dans soni., 
kodisſanſa, perheenjä kesken. 

Intérieur, eure, adj. fifüinen, fijäls 
linen, fijäpuolinen. | 

Intérieurement, adv. fifälifesti, ft. 
füpuolifesti; itfesjänjä, 
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Intérim (im=imt), m. wäli-aila; 
interimi (keijari Karlo V:en uslon- 
fääntö). e Par i, dans i, adr. fillä 

mwälillä, wälisaikaifesti. 
Intorjection, /. interjeltioni, tiihto⸗ 

fana; i. Vappel, wetominen, wetoon 
pano (päätöstä mastaan). 

Interjeter, v. a. metoa, wedota (pää- 
töstä mastaan). 

Interligne, m. tila tahden rimin wü- 
Nillä; mälttäyte. 

Interligner, v. a. panna mälitäytteis 
tä (latoesia). 

Interlinöaire, adj. viminmälinen. 
Interlinéation, f. rimien mäliin kir⸗ 

jottaminen. 
Interlobulaire,. adj. feubtonforwien 

mälinen. 
Interlocuteure, trice, s. puhelump- 

pani; fabbenfeslen o ju 
Interlocution, /. tahdenkeskeinen pus 

be; sentence d'1., mälipäätös. 
Interlocutoire, adj. mälisaikainen. 

— m. mälipäätös. 
Interlope, m. falafauppiaan laima. 

— adj. commerce i., falafauppa. 
Interloguer, v. a. antaa mälipäätös; 

hämmästyttää, äklistyttää. 
Into illaire, adj. feufapielien 

mäkillä olema. 
Intermède, m. intermezzo, mälinäts 

telmä; (lem.) mälittämä aine, fide-aine. 
Intormédiaire, adj. mälillä olema, 

mälinen, mälittämä; — m. mälilaufe; 
mwälittämä aine ]. afia; mälitys; wä⸗1 
littäjä, fanpanbieroja. 

Intermédiat, ate, adj. f. e. ſ. 
Intermédiat, m. lettres d'i., myön» 

nbtys tulojen nauttimijeen awonaiſes⸗ 
ta wirasta, funnes fe tulee afetetuffi. 

Interminable, adj. loppumaton. 
, Intermission, f. Teskeytyminen, fei- 
abbus. 

termittent, nte, adj. ajoittaifin il 
maantuma, maihtelema, epätajainen; 
fontaine i., fnibfuläbbe, joka ajoittain 
vuiskluttaa, ajoittain herkenee. 

Intermusculaire, adj. jäntäreiden 
mälillä olema. 

Itornational, ale, adj. tanjanmälis 
nen. 

Interne, adj. fifäinen, fifäklinen; élè- 
vo i., koulusſa afnwa oppilas. 
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Internonce, m. internuntio; paamil- 
linen waltiosairue mwäli-ailaijesti nun- 
tion fijaan lähetetty. 

Internonciature, =. 
wirka. 

Intorosseux, euse, adj. luiden wä⸗ 
linen. | 

Interpellation, /. waatimus anta- 
maan Le Le mwastausta. | 

Interpeller, v. a. waatia felityffiä, 
wastausta antamaan. 

Interpolatenr, m. Firjotuljen mwää- 
rentäjä janoja lijäämällä. 

Interpolation, /. fanain lijääminen 
tirjotukieen. | 

Interpoler, v. a. lijätä fanoja fir- 
jotulfeen. 

Interposer, v. a. afettaa 1. pauna 
wäliin; täyttää mälittäjänä, mwälityt- 
fenä. — S'i., v. r. mälittää. 

Interposition, f. wälillä oleminen; 
(kuw.) mälitys, mälille meneminen. 

Interprötatif, ive, adj. felittämä. 
Interprétation, f. felittäminen, fel- 

wittäminen, felitys. 
Interprétativement, adv. felittäen, 

felittämällä tamalla. 
Interprète, m. tullli, tullitfija, fe 

littäjä. 
Interpröter, v. a. tullita; felittää. 
Interrögne, m. mälihallitus, wäli⸗ 

aikainen hallitus. 
Interrex, m. wälituningas, wälihal- 

itfija. 
Interrogant, adj. m. point i., {yfy- 

myömertti t tv 
rrogat, m. tyſymys. 

Interrogateur, trice, s. {. Exami- 
nateur. 

Interrogatif, ive, adj. tyjymä. 
Interrogativement, adv. lyjymäi. 

festi, kyſyen. 

Interrogation, f. fyiymys; point 
d'i., lyjymysmerkki. 

Interrogatoiro, m. kyſeleminen 1. tut- 
fistelu otleustosja; tutkistelu-pöytä- 
irja. 
Interroger, v. a. lyjyä, tiedustaa, 

tutkia, kunlustaa. | 
Interrompre, v. a. fatfaista, keskeyt⸗ 

tää, puuttua puheejen; jouer aux pro- 
pos interrompus, erä6 leifti. 

intevnuntion 
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Interrupteur, m. puheen festenttäjà, 
pubeefen puuttuja. 

Interruption, f. feslebtys, este, was 
tus. 

Intersection, f. (mittansop.) leif- 
fauspiste. 

Interstice, m. mäli-paikka, twäfifobta, 
wälisaila. 

Intervalle, m. wälimatfa, wili-aita, 
[oma-aila; intermalli (mufikisja). 

Intervenant, nte, adj. ja s. wäliin 
tulema, jattuma; mäliin tulewa riita- 
puoli (otfeudesfa). 

Intervenir, v. n. tulla 1. astua wä⸗ 
liin; tulla mäliin riitapuolena; wälit- 
tää, joutua apuun. 

Intervention, f. wäliintulo, apuun 
tulo, mälitys. 

Interversion, /. fumoominen, mul- 
listaminen, mullistus. 

Intervertir, v. a. lumota, mullis- 
taa. 
.Intervertissement, m. {. Interver- 

sion. 
Intestable, adj. lelwoton tobistas 

maan. 
Intestat, ab i., adv. testamentitta, 

testamenttia tekemättä. 
Intestin, ine, adj. fifällinen ; (kuw.) 

fcsfenüinen. 
Intestin, m. ſuoli; — i-s, pl. ſiſäl⸗ 

mulet, juolet; [uolimadot. 
Intestinal, ale, adj. fuolis; fuoliin 

unluwa; vers intestinaux, fuolima- 
ot. 
Intimation, f. baasto, manuu; lail- 

linen tiedolfi anto, julistus. 

Intime, adj. tuttamwa, harras, hellä; 
conseiller i., falaneumos. 

Intimement, ado. hartaasti, hellästi, 
fydämellifesti. 

Intimé, 6e, s. wastaawa puoli, alta- 
mwastaaja (oikendesfa). . 

Intimer, v. a. haastaa, manata; an- 
taa tieboffi, julistaa, luuluttaa. 

Intimidation, /. pelästyttäminen. 
aantimider, v. a. pelottaa, füitübut- 

. Intimité, f. ystäwällijyys, [ydämel. 
tijyve, harras tuttamuus. 
| vtitalatlon, f. nimi, nimitys (kir- 
jan). 
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Intitulé, m. päälle-kirjotus, mimi, 
rubrifi. 

Intituler, v. a. nimityt{ellü 1. pääl- 
lekirjotuljea marustaa. — S'i., v.r. 
fanoa kantawanſa jlin armonimitys. 

Intolérable, adj. jota on mahdoton 
kärſici, tuskauttama. 

Intolörance, /. fuwaitfemattomnns, 
malttamattomius. 

Intolérant, nte, aaj. jumaitjema- 
ton, malttamatoun. 

Intolérantisme, m. ſuwaitſematto⸗ 
muus mieraita uskontoja wastaan. 

Intonation, /. ſaͤweleen määräämis 
nen; laulun wiritys; janan foron afet= 
taminen. 

Intrados, m. holwin fijäpuoli. 
Intraduisible, adj. jota ei moi toi» 

[een kieleen kääntää. 
Intraitable, adj. myöntymätön, wai- 

lea Pansjakänmifelle, ynjeä, itfepäinen. 
Intransitif, ive, adj. (lieliop.) in- 

tranfitimi, fobteeton. 
In-trente-deux, m. taffineljättä-tait- 

teinen firja. 
Intröpido, adj. peltäämätön, uljas, 

vohlea. 
trépidité, /. pelläämättömiyys, ul- 

inus, robleus. 
Intrigant, nte, adj. ja s. juonifas, 

juonillinen; inonitteltia. 
trigue, f. juoni, wehkeet, fuje; 

monimutlainen hanke 1. yritys; falai- 
nen lemmentauppa ; folmiskelma, juoni 
(teaterinäntelmäsjä); pula, ſeikka. — 
1-8, pl. juonittelemijet; être hors d'i., 
olla pulasta felmimmynnä. 

Intriguer, v. a. jaattaa pulaan, bim- 
mennyfjeen. — v. n. juonitella, web- 
teillä. — S'i., v. v. käyttää juonia, 
ijk tunkeutua; intrigué, 6e, part. 
ämmennetty, felffaantunut, — * 

hämmästynyt. 
Intrigueur, m. L. Intrigent. 
Intrinsèque, adj. fijällinen, warfi- 

nainen. NUNN 
Intrinsöguement, adv. fifällijesti; 

fiiällijen warfinaifen arwonja mukaan. 
troducteur, trice, s. joka jobbats 

taa 1. efittää toista feuraan. 
Introductif, ive, adj. johdattamai» 

nen, alkuun panetva, allus. 
Introduction, f. fijään jobbattami- 
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nen; efittäminen; fifääntulo, -astumi- 
nen; (kuw.) johdatus, johdanto; opas- 
tus; viita-afian alluun paneminen. 

Introduire, v. a. wiedä, pistää ]. pans 
na fijään; johdattaa, hankkia jkulle pää- 
ſy feuraan; efittää —88 — S'i. 
v. r. hankkia itſellenſä pääjy; tulla ta⸗ 
malfi, päästä waltaan. | 

Introit (t ääntyy), m. johdanto jub- 
lalliſeen Patolijeen mesfuun. 

Intromission, f. fifäänpäästäminen, 
etunkeminen. W NONIIN 

Intronisation, f. piispan wihkijäi- 
fet. 

Introniser, v. a. wibfiä piispa. 
Introuvable, adj. jota on mahdoton 

löytää. 
Intrus, use, adj. waltoin lakia fir- 

foflifeen mirkaan ajetettu. — m. fijään. 
tuntija, stunkleunut. 

Intrasion, f. fiftän tunfeuminen. 
Intuitif, ive, adj. felmä, filminnäh- 

tävä. 
Intuitivement, adv. filminnähtä- 

mästi; laswoista faswoibin. 
Intuition, /. havainto, fijällinen mie 

fenbawainto; vérité d'i., filminnähtä- 
mä totuus. 

Intumescence, /. paljuminen, tur 
wutus. | 

Inusité, 66, adj. läyttämätön, jota 
ei käytetä. 

Inutile, adj. hyödytön, joutawa, turs 
ba, mwailuttamaton, fefwoton. 

Inutilement, adv. hyödyttömästi, 
turhaan. 

Inatilité, /. byödyttömyys, jouta- 
tonus, turhuus; — 1-8, pl. mitättö- 
mät 1. turhat kapineet. 

Invainou, ue, adj. woittamaton, jota 
ei ole woitettu. 

Invalide, adj. työhön, wirantoimi- 
tulleen kykenemätön; raajarillo, rintu- 
ant, woimaton; (latit.) mitätön, lai» 
ton. — m. ſotawanhus, inmalidt; — 
i-8, pl. fotamanhusten, inmalidein far- 
tano Parifisfa. 

Invalidement, adv. laillifetta woi- 
matta. 

Invalider, v. a. (lalit.) lumota, lak⸗ 
lauttaa laillinen woima. 

Invalidité, /. woimattomuus; lail- 
fifen woiman punte. 
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Invariabilité, /. muuttuntattomuus. 
Invariable, adj. muuttumaton. 
Invariablement, adv. muuttumat- 

tomasti. 
Invasion, 7. mihollisten maaban 

hyökkäys; taudin alku. 
Invective, f. herjauejana, parjaus, 

baufunta. 
Invectiver, v. m. (contre) berjata, 

haukkua. 
Invendable, adj. jota on mahdoton 

faupaffi jaada 1. myydä. 
Invendu ue, adj. myymätön. 
Inventaire, m. Taluluettelo, tamara- 

luettelo; Palunkirjotus; Huutokauppa; 
bénéfice d'i, perinnönlnomntus-oi. 
eus. 
Inventer, v. a. feffiä, miettiä, fepit. 

tää tokoon. 
Inventour, trice, s. feffijü. 
Inventif, ive, adj. tefjelijäs, nen⸗ 

wokas. 
Invention, /. telfintö, kelſimys; ket- 

fintökyky; pyhim jäännösten löytämi- 
nen; vistinkorottamijen juhla (fatoli- 
fa); brevet di, patenti-oitens. 

Inventorier, v. a. tehdä falu-{net. 
telo, pitää tamaratarlastus. 

Inversable, adj. jota ei moi faa- 
tua. 

Inverse, adj. läännetty; en raison 
1., Läännetysjä fuhteesja. 

Inversion, /. (tieliop.) fanain [uou- 
nolijen — järjestyfen — muuttaminen; 
(foit.) fämelten järjestykjen muuttami 
nen. 

Invertébré, 66, adj. ja s. felkäpii- 
tön; nimeltäinen. 

Investigatoeur, trice, s. tutkija, tie- 
duotelija. — adj. tutlima, tiedutste- 
eva. 
Investigation, /. tutkimus, tiebus- 

teleminen. 
Investir, v. a. afettaa mirlaan, lää- 

nitykkeen; (fot.) faartaa, kiertää, pit. 
rittää. 

Investissement, —m. 
kiertäminen. 

Investiture, /. wirlaan afettaminen. 
m Invéteré, 60, adj. wanbentunut, juur- 

nut. 
s'Invötörer, v. r. waubentua, juur- 

tua, kiintyä. 

faartaminen, 
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Invineible, adj. jota on mahdoton 
woittaa, woittamaton; fieltämütün, ku⸗ 
tistamaton. 

Invinoiblement, adv. woittamatto- 
masti. 

Inviolabilité, /. toufkaamattomuus, 
fortamattomuus; pyhyys. 

Inviolable, adj. {ouffaamaton, fors 
tamaton, rikkomaton, pyhä. 

Inviolablement, ado. 
matti, R. üsti. 

s'Invisibiliser, v. r. tekeytyä näky» 
mättömätfi. 

Invisibilité, /. nälymättömyys. 
Invisible, adj. näkymätön. 
Invisiblement, ad. nälymättömästi. 
Invitation, f. pyyntö, febotus. 
Invitatoire, m. jumalan nlistyfjeen 

tehottama laulu (fatolifilla). 
Inviter, v. a. pyytää, anoa (kestiin, 

feuraan); kehottaa, waatia, pyytää. 
Invocation, /. amutfi huutaminen, 

rukoileminen; être sous l’i. d'un saint, 
olla pyhitettynä jiulle pyhälle. 
Jnvocatoire, adj. trufousta fifältä- 

wä. 
Involontaire, adj. wastentahtoinen, 

wapaatta tabbotta tapahtunut. 
Involontairement, adv. palosta, 

twastentabtoifesti. 
Involuore, n. tulkawerho. 

t Iuvolution, /. fekaforto, vettelö, fell> 
ans. 
Invoguer, v. a. vruloilemalla buu- 

taa, amwutfi huutaa; todistajakji maa- 
ta. 
Invraisemblable, adj. tobdennäklöi- 

— punttuwa, epäiltämä. 
vraisemblance, /. todennäkdiſyy⸗ 

riffomatto: 

ben puute. 
Invulnérabilité, f. baawottamatto- 

muus. | 
> Invulnörable, adj. baawottamaton, 
jota on mahdoton haawottaa. 

Iode, m. er.) jodi. 
Ionique, Ionien, enne, adj. jonia- 

lainen. 
Tota, m. greelalainen kirjain J; pas 

un i., ei bitualaan. 
Iotacisme, m. liiallinen J-lkirjaimen 

täyttäminen. 
pécacuana, m. ipecacuana, olen 

nusjuuri. 

413 Irre 

Iprean, €. Ypréau. 
Ipso facto, ado. itfe afiasta. 
Irasoible, adj. tuittupäinen, liukkui⸗ 

nen; appötit, faculté i., fielun kiihty⸗ 
minen |. inho pahaa nähdesjä. 

Ire, /. (wanb.) wiba. 
Iris (s ääntyy), m. taimaautkaari; 

taimaankaaren wärit; filmänterän kehä; 
turenmielka (eris); pierre i.,eräs fi- 
wen laji; vert d’i., eräs miheriäinen 
mwäri furenmielan lehdistä. — f. Iris» 
jumalatar. 

Irisé, 6e, adj. taimaankaaren märi- 
nen. 

Ironie, f. ironia, fala-imwa, jalapillka. 
Ironique, adj. ironillinen, jala-imai- 

nen. 
Ironiquement, ado. ironillifesti. 

etable, adj. jota on mahdo- 
ton talaifin ostaa 1. lunastaa. 

Irradiation, /. fäteilemiuen. 
Irraûier, v. n. fäteillä, lähettää fä- 

teitä. 
Irraisonnable, adj. järjetön, mahdo- 

ton, 
Irrationnel, elle, adj. irrationeli. 
Irréconciliable, adj. leppymätön. 
Irréconciliablement, adv. leppymüt- 

tömästi. 
Irrécouvrable, adj. jota on mabbo- 

ton tafaifin woittaa 1. ſaada. 
Irréousable, adj. mwastaanjanoma- 

ton, hylkläämätön. 
Irréfiéchi, ie, adj. perääneajattele 

maton, ällinäinen. 
Irröfiexion, f. peräänsajattelematto- 

muus. 
Irréformable, adj. jota on mabbo- 

ton muuttaa, peräyttää. 
Irréfragable, adj. tieltämätön, epää- 

mätön, fumoamaton. 
Irrégularité, f. fäännöttömyys, epä- 

järjestys; fäädyttömyys; epätajaijuus. 
irrégulier, ère, adj. [äännötön; epä- 

järjellinen, [äädytön; epätajainen, waih⸗ 
telema. 

Irrégulièrement, adr. fäännöttö- 
mästi. 

Irreligieusement, adv. jumalatto- 
masti i n. e. 

Irreligieux, euse, adj. jumalaton, 
jumalaaspelläämätön, neloton, uéfon- 
toa hylkäävä. 
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Irreligion, f. uélottonmus, nsfou- 
non hylkääminen. 

Irremödiable, adj. auttamaton, pa- 
+ ranematon. 

Irremédiablement, adv. auttamat- 
tomasti j. n. e. 

Irrémissibilité, f. anteelfi annetta- 
mattomuus. 

Irrémissible, adj. jota ei woi an 
teelfi antaa, anteelfi annettamaton. 

Irrémissiblement, ado. auteelfi an- 
nettamattomalla tawalla. 

Irréparable, adj. auttamatou, jota 
on mabboton forjata, parantaa 1. for 
wata. 
Irröparahlement, adv. autiamatto- 

masti 
 lrröpröhensible, adj. moitteeton, | 

uu 
Irröpröhensiblement, adv. 

teettomasti. 
* Irréprochable, adj. -ablement, adv. 

+ À. 
Irrésistible, adj. mastusteltamaton, | ri 

jota on mahdoton mwastustaa. 
blement, adv. wastustamat- 

tomasti. 
Irrésolu, ue, ad 

mielinen, epäräisvä 
Irrésoluble, adj. jota on mahdoton 

ratkaista, päättää, felmittää. 
lument, adv. epüneutvoifesti, 

epärösti. 
sinaointion, F. epänenmoifuns, epä- 

rdiſyys 
Irrespoctueux, ense, adj. ?. Irré- 

v — f 
pahoin E 

véremment, adv. röyhkeästi, yn- 
feästi, nlenkatfoen. 

Irrévérence, fre — ynſeys, 
epätunnioitus; röyhkeä 

Irrévérent, nt, ad bte, epü- 
kunnioittawa. 

Irrévocabilité, /. peruuttamatto- 
muus, epuuttamattomnus. 

Irrévocable, adj. peruuttamaton, | 
epunttamaton. 

moite 

à epüneutvoinen, epä- 

ouniétumattomuns, | n 

Irrövocablement, adv. pernuttamat- 
tomasti. 
drrigation, F. tastaminen, fostutta- . 

min 
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Irrision, f. iw 
Irritabilité, * A aiſwve, äläi- 

ſy 
Trritahle, adj. ärtymäinen, fiibty- 

wäinen. 
Irritant, nte, adj. (lüüf.) fiihotta- 

ma. — m. tiihotus-aine. 
Irritation, /. fiihtymys, ärrytys, 

ärtyminen. 
Irriter, v. a. funtuttaa, wibastut- 

taa, liihdyttää ; uostaa, kartuttaa. — 
Si A r. fuuttua, tiihtyã; fuobua [me- 
vest 

Irroration, /. webellä pirskottami- 
nen 1. fastaminen, fafesta kostuminen. 
, fr tion, 7. wibollistez hyökkäys 

ällekarkaus; meden tulwaaminen. 
vaella adj. ijabellasvärinen, li⸗ 

lajenteltainen. — m. ijabella-märi. — 
f. Iſabella. 

Isard, m. wunorilauris. 
Isatis, f. naali (canis logopus). 

_Isca, f. taula, tääpä (boletus ignea- 
us). 
Ischiatique, adj. lonkkaluun-. 
Ischion, m. fonffaluu, farwento. 
Ischurétique, adj. lusta ajaa. 
Ischurie, /. wefi-umpi. 

6, m. mabometifainen us- 
fonte; mapometilaijet maat. 

Islot, 1. île, ilot. 
— adj. tajalyllinen. 
Isoohrone, adj. yhtäkestämä, yhtä- 

pitkän ajan kestämä. 
Taochronisme, m. liiknunon festä- 

minen yhtä pitkän « ajan. 
Isogone, lsagone, adj. yhtäkuimai- 

”Taolation, di yhteyden fatlaifeminen 
AT Be w liltä). 

adj.  ilänjä L ylin feis 
ſowa, ykjinäinen; 9 nänjä elämä. 

Isolement, «. vt nänjä 1. erillänjä 
feifominen 1. oleminen; loma pilarien, 
rafennusten mälillä; ykfindiſyys; fat- 
kaistu yhteys. 
v lsoläment adv. ylfinänjä, erillänfä, 
itfeffenfü 

Isoler, v. a. erottaa toifista; afet- 
taa erillejä, ykkinänjä; jättää indie 
ſyyteen; Tatfaiéta yhteys. — S'i, c. 
eritä kaikesta fenra-elämästä ; elää yt 

. finäifyydesjä. 
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Asoloir, m. teline yhteyden katkaife- 
mista warten. 

Isopörimötre, adj. yhtä-awara. 
Isotherme, adj. (maat) joilla on 

fama testimääräinen lämpö. 
Israölite, m. israelita; un bon i, 

tunnon mies. 
Issant, nte, adj. (waaf.) ulkonewa. 
Isser, f. Hisser. 
Issu, ve, adj. ſyntynyt, [yntyperäis |! 

nen, alfunfa faanut. 
Issue, f. ulosmentämä, uloskäytämä, 

pääjy; loppu, päätös; L ſeu⸗ 
tu, ympäristö; tefimet, fifutjet teuras⸗ 
tetun eläimen): faunat, alanat. 

Isthme, m. tanna8, taimwal, niemi. 
Italianisme, m. italian tielen mu: 

tainen pubeenparfi 1. lauferakennus. 
Italianiser, 7. n. ääntää italialais- 

ten tapaan, panna fanoille italialainen 
muoto. 

Italien, enne, adj. italtalainen. 
Italigue, m. ja adj. caractère i. 

furet, noja-prüntti. 
Item (— ittem), ado. myös, famoin. 

— m. jolainen eri rahaposti rätingis- 
jä; voilà li. fiinäpä temppu onfin. 

Itératif, ive, adj. toistettu, ferrottu. 

— 1-8 
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Itérativement, adv. toistamifeen, 
uudestanja. 

Itörato, m. sentence d'i., tuomio, 
joka määrää telfatoanteuteen, jos ei 
welfa tahi kulungit ole ennen neljää 
tuulautta fuoritetut. 

Itinéraire, m. matfa-obje, marsfi» 
ohje; matfa-opas; matkakertomus; ru- 
tone matlustamaifille. — adj. colonne 
. tienwiitta; wirstantufti. 
W: hale, f. taitafalu, lumouskalu 
(muinoifilla tanfoilla). 

Ivoire, m. tlefantiniuu, norfunluu. 
Ivoirier, m. norfuniuisten teosten 

mwalmistaja 1. tanppias. 
Ivraie, f. In8te (Tolium). 
Ivre, adj. juopunut, päihtynyt. 
Ivresse, f. juopumus, päihtymys; 

burmaus, hurma. 
Ivrogne, adj. ja s. inoppo, juomari. 
Ivrogner, v. n. juopua, A olla 

juoppo. 
Ivrognerie, f. juoppous, juominen. 

, ¶ roxnesse, F. juoppo⸗akka, juoppo⸗ 
ellu 
Ivroie, ?. Ivraie. 
Ixie, /. kurenmiekan fnfuinen kasi. 
Iz6mien, enne, adj. terre i-e, ker⸗ 

rolfiin muodostunut maa. 

J. 

Ja, adr. (wanb.) jo 
Jable, m. —8 "astian laidasja; 

astianlaita. 
Jabler, v. a. uurtaa astianlaitoja. 
Jabloire, /. nurrehöylä, unrrefaha. 
Jabot, m. fupn, närä, Limipiira; rin, 

taröyhelö. 
Jaboter, v. n. lawerrella. 
Jacasser, v. m. fatistaa, äkättää 

[barafasta]. 
Jac66, f. eräs tulla (centaurea ja- 

cea 

Jacent, nte, adj. omistajata puut 
tuma (maata! 0). 

Jachère, f. tefanto, halme. 
Jachérer, v. a. lefästää, ritkoa (pelto). 

Jacinthe, /. hyafintti. 
Jackal, m. fbafali, foirafufi. 
Jacobin, ine, s. bominifani-muntti, 

muna; jalobini. 
acobin, ine, adj. jafobininen; ja- 

toimien puolueejen kuuluma. 
Jacobinisme, m. jafobinifnns. 
Jacobite, m. jalobiti, englantilaifen 

kuninkaan Gaafto IT:en fabfolainen. 
, Jaconas, m. eräs muslinilankaan 
aji. 
Jacques, m. Saaffo; lis St. J., erüs 

lutka (amaryllis formosissima). 
Jactance, f. lerstaus. 
Jactancieux, euse, adj. ferélaawa, 

terskaamainen. 
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Jactation, /. fairaan lewottomuus 
L finne tänne Geittäyminen. 

aculatoire, adj. fortealle wiskaawa; 
oraison ja harras rukous; fontaine 
j., fuibluläbbe. 

Jade, m. eräs wihautawa limfiökiwi, 
nefritislimi. 

Jadis, adv. muinoin, ennen mui 
noin; le temps j., tuo hymä wauba 
aika. 

Jaguar, m. jaguari, amerilalainen 
tiikeri. 

Jaiet, m. € Jais. 
Jaillir, v. m. purstua, ublua, fno- 

hua, fummuta, rnisfaista ylös; (furo.) 
foitua, koittaa, [yökjähtää efiin. 

Jaillissant, nte, adj. pursluma, uh- 
kuwa, fuobuwa, kumpuawa, ruiskima 
j. 1. €. 

Jaillissement, m. purstuminen, fuo- 
huminen, juokju. 

ais, m. gagati, eräs wuorenpien 
laji; noir comme j., pikimusta. 

, L. Jackal 
Jalage, m. wero miini-annislelusta. 
Jalap (p ääntyy), m. jalappa-juuri. 
ale, f. fautalo, allas, purtilo. 

Jalet, m. fomeroliwi, mutulaliwi. 
Jalon, m. merffimaaja, s paalu; (tuw.) 

teoffen, tutlimukjen nleis-fuunnitelma. 
… Jalonner, v. a. ja n. paaluilla, waa- 
joilla merkitä; (kuw.) fuunnittaa, wii⸗ 
à A. 

Jalonneur, m. merkkipaalu; merkki⸗ 
falon-fantaja. 
Jalouser, v. a. fabebtia, luulla, olla 

mustafulkainen, kiimastella ; fenêtre ja- 
Jousée, mwarjostimella marustettu al: 

na. : 
Jalousie, /. fateus, luulewaifuus, 

mustafuffaifuus, liimaus; epäluulo; 
ristilkosakkuna; affunan warjostin. 

Jaloux, ouse, adj. fateellinen, kadeh⸗ 
tima, luulemainen; kiiwottelewainen, 
mustafuffainen; tarkkapuolinen, aras- 
telewa; mapera, waaruwa; falteinen, 
fitppeinen; poste jaloux, waaran-alai- 
nen afema. — m. mustajulkainen 1. lii 
wottelemainen mies; fabebtija. 

Jamais, ad». foslaan, joskus, yhä; 
ne j., ei tosfaan; à j., pour j., ijälfi; 
à tout j., ei ikinä. 

Jambage, m. tiwijalla (rakennukjen); 

owens, akkunanpieli; j à cheminée, 
pefän tufimuuri. | 

Jambe, /. koipi, fääri, jalla; ſirki⸗ 
fän, wipufimen jalfa; j. sous poutre, 
fiwilerros parrujen alustana; j. de 
bois, puujalla; à toutes j-s, tarmoufa 
talaa; renouveler de j-s, tointua; j. 
de-cà, j. de-lä, ratfain. 

Jambé, 66, adj. bien j., launtefää- 
vinen, ⸗jalkainen. 

Jambette, PA faranaweitfi. - 
Jambier, öre, adj. fääris, jallas. 
Jambier, m. fääriluun jäntäre. 
Jambiöre, /. jäärihaarnista. 
Jambon, m. 1tiffiö, finfiu. 
Jambonneau, m. wähäinen liiltiö. 
Jan, m. lanta (lautapelin). 
Janissaire, m. janitébati, turklilai- 

neu fotamies. 
Jansénisme, m. janfenismo, eräs us⸗ 

tonnon lahlo. 
Jansöniste, m. janfenista, janfenis- 

mon tunnustaja. 
Jante, /. pyörän Tannitla, tehä 1. 

palsta. 
Jantille, /. wefipyörän lasta. 
Jantiller, v. a. panna lastoja wefi» 

pyörään. | 
Janvier, m. tammifuu. 
Japon, m. japanilainen porslini. 

, Jappement, m. bauluéfeleminen, nal⸗ 
utus. 
Japper, v. n. baufusfella, haukkua, 

nalluttaa. 
Jaque, /. talli, nuttu; j. de mailles, 

panfarispaita, rautapaita. 
Jaquemart, m. panfariin puettu mies 

gen tuma, joka felloisfa lyö tuntilyönnit; 
il est armé comme un j., bän on fit- 
veestä fantapäibin afeisja. 

Jaguette, j. jaffunen, loltti. 
Jaguier, m. leipäpuu (artocarpus). 
Jardin, m. puutarba, prttitarba, fas- 

witarha; j. potager, culinaire, työt- 
lifaswi-tarba, yrttitarha; j. à sec, las: 
wilotous. | 

Jardinage, m. fasmitarhan-hoito; 
faswitarban-maa; työkikasivit. 

Jardiner, v. n. hoitaa Pasmitarhaa. 
Jardinet, sn. twübätnen yrttitarha. 
Jardineuse, adj. f. émeraude j, 

täplikäs fmaragdi. 
Jardinjer, m. puutarhuri. 
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Jardinfère, /. nais-puutarburi, pun- 
tarhurisalla; eräät neulomuifet biban 
fuisfa; eräs yrttilasmeista malmistettu 
ruola; lukkapöytä. 

Jardons, m. pl. patti, liila (hewo⸗ 
fen talapolivisia). N 

Jargon, m. fianjalja, rengonfieli; 
mieras tuntematon fieli; outo ääntä 
minen; lawerteleminen; keltainen ti 
martti. 

Jargonner, v. m. ja a. puhua ren- 
gonkieltä; foferrella, melskata jfin kiel⸗ 
tä; puhua wirheellijesti; lawertaa. 

Jargonneur, m. jola puhuu mirheel- 
lifesti; lamertaja. 

Jarnae, m. coup de j., 1. Coup. 
Jarni, Jarnibleu, Jarniqué, int. jus 

malawita. 
Jarre, f. ifo weſiruukku. — m.fars 

teot illat. 
Jarret, m. polmwentaime, tinnertonts 

fu; mutta fuolaimisfa; polmi (mefi 
torwesfa); mutka 1. epätajaijuus bol. 
wisſa. 

Jarre ibtifinttu, länk⸗ 
läfääri; epätajainen (holmista). 

J r, v.a. fitoa fuffanauba. — 
iw  V. 8. Warustaa itjenfä ſukkanau⸗ 
villa. 
Jarrotier, m. polwilinner. 
Jarretiöre, /. juffanauba. 
Jarreux, ouse, adj. farlea (mile 

(vista). 
Jars (s ääntyy), m. foirasbanbi. 
88, m. anffuritufti. 

Jaser, v. n. lawerrella, jaaritella. 
Jaserie, f. lawerrus, jaaritus. 
Jaseur, ouse, s. lamertelija, jaarit- 

telija. 
asmin, m. jasminispenjas, -lutka. 

Jaspe, m. jaspisfivoi. 
er, v. a. jaspiskaltaijekji maa- 

lata; jaspée, 6e, part. marmoritäplikäs. 
Jaapuro, f. marmoritäplikkyyö. 
Jatte, /. malja, tulho. 
Jattée, f. maljallinen, tulhollimen. 

té, 66, adj. 
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Jauger, v. a. fruunata, wa'ata mit- 
toja; mitata. 

Jaugeur, m. trunnaaja, malaaja. 
Jaunâtre, adj. teltaifenmoipa. 
Jaune, adj. teltainen. — m. felta- 

märi; j. Voeuf, munan ruskoinen. 
Jaunet, m. feltainen tutka; fultara- 

ba; j. d’eau, ſammakonknkka (caltha 
palustris). 

Jaunet, ette, adj. {. Jaunätre. 
Jaunir, v. a. wärjätä 1. maalata tel. 

taiſekſt. — v. n. lellastua. 
Jaunissant, nte, adj. felfasturva. 
Jaunisse, f. teltatauti. 

, sara m. paiſuke bewofen muohut. 
esja. 
Javean, m. Jietajärkkä joen fuusfa. 
Javeler, v. a. niittää luo'oſſe, fo’ota 

tarholle heinät, wiljat. — v. n. olla 
[uo'olla; avoines javelées, fauvat, jots 
fa omat fateesta Ino'olfa pilaantuneet. 

Javeleur, m. karhoille tofooja. 
Javeline, f. lyhyt heittokeihäs. 
Javelle, J. elofidoin, lyhde; rifue 

wihko. 
Javelot, m. heittokeihäs. 
Jayet, 1. Jais. 
Je, pron. minä. 
Jean, m. Juho; jaani (lantapelisfä); 

la St-J., mittumaari; le mal de St-J., 
faatnwainen; ordre de St-J. de Jé- 
rosalem, SoBannitein ritarikunta. 

, adj. malja. 
Jectigation, j. waltafuonen wärife- 

minen. 

m. €. Gerboise. 
Jörömiade, f. walitusmwirfi. 
Jerni, f. Jarni. 
Jösnite, m. jefuita. 
Jösuitigue, adj. jejuitallinen. 
Jösuitisme, m. jejuitain oppi. 
Jésus, m. Sef us; papier nom de 

Jauge, f. fruunattu mitta; fuunnin-|j., papier j., eräs fuuti-arffinen pai- 
mitta, mallimitta; laimaumittaus, -[a8- | nopaperi. 
ti, -Cantamuus; être de j., olla kruu⸗ 
nattu, mittanja täyttämä. 

Jau 6, m. mitan fruunaaminen 
1. makaaminen, faimanmittaus; palkkio 
laimanmittaukjesta. 

Jet, m. Beitto, miskaus, miskuu; 
(Puun) werſo; walaus; malinläpi, wa 
intormi; walannainen; j. d'un filet, 

| apaja; j. de lumière, walonfäde; j. 
eau, mefijuihlu; j. V'abeilles, mebi. 
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läisparwi; arme de j., beitto-afeet; 
j. de pierre, fiwenbeiton matfa; d’un 
seul j., tävfitefoinen; canne d'un 
soul j., fofmuton rnobo; calculer au 
j., lasfea laskurahoilla. 

Jeté, m. eräs tansft-askel. 
Jetöe, f. aaltojen murtaja fataman 

fuusfa; tienfora. 
Jeter, v. a. BGeittää, heittää poil, 

nlos, wiskata; vutskuttaa; tehdä lehtiä, 
werſoa; laskea perustukjet; rakentaa; 
walaa; laskea yhteen, laskea lasfura- 
oilla; j. en bas un édifice, purata 
uone; }. un homme par terre, lyödä 

mies pitfäffenfü; j. des sou gons con- 
tre qn, faufua epäluuloa Tata was⸗ 
taan; ÿ ses SoupÇons sur gn, ruweta 
jtuta luulemaan; j. dans l’inquiétude, 
faattaa lemottomaffi; j. un pont sur 
une rivière, ralentaa jilta; j. des lar- 
mes, des hauts cris, itleä, parlua, wa 
littaa. — v. n. parmweilla [mehiläifistä]. 
— Se j., v. r. heittäytyä, [yökjyä. 
Jan, m. fasfuraba; peliraba; muts- 

toraba. 
Jou, m. leifli; pila, pilffa, luje; peli; 

elifeura, pelihuone; pelipanos, peli⸗ 
äännöt; foitantotapa; (kuw.) walbte 
lewaiſnus, waibe; — tila, lii⸗ 
funto; jeu de main, peubaus, paini- 
minen; j. d’ésprit, arwotulſilla olo, 
ülyleilit; ö de mots, fananleilit, ſa⸗ 
nanfutfautfet; les j-x de la scène, 
näytelmät; j. de voiles, laiwan tüy- 
bellinen purjeisto. — Jeux, pl. mut: 
noislanfojen jullijet filpailulefit. 

. Jeudi, m. tuorstai; j. saint, absolu, 
liristuorstai; j. gras, laskiaijen edelli- 
nen tuorstai. 

à Jeun, ado. einehtimättä, [yömättä. 
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Joaillier, ère, s. jumelifeppä; juwe⸗ 
lika via. , , 

0 m. tolmatta, tomppeli. 
Jober, v. m. tehdä tyhmiä kujeita. 
Jobet, m. !. Jobart. 
Jockey, m. tallipoila; pasfaripoifa. 
Jocko, m. erüs apinjan laji. 
Joorisse, m. tublimus; tolmana, 

tomppeli. 
Jodelot, m. ilmeilijä, narri. 
Joie, f. ilo, riemu, ihastus; — ja 

pl. Guwit, nautinnot. 
Joignant, nto, adj. lifinnä olema, 

likkmmäinen, mierimmäinen, rajatm- 
mainen. 

Joignant, prep. ihan mieresfä, ää- 

Joindre, v. a. yhdistää, liittää: join- 
dre les mains, panna fübet ristiin; 
fijätä: joignez à cela que, lifätkäät; 
faawuttaa, yhtyä, fattua yhteen: Pos- 
cadre a joint l’armée navale, tawata; 
käydä kimppuun; — v. m. fopia 1. liit⸗ 
tyä yhteen, käydä umpeen. — So j., 
v. r. Yhdistyä, (kittyä; tamata toinen 
toistanfa. 

Joint, m. fauma, jame, liite; nimet, 
jäfen; trouver le j., alfaa aftata oi 
leasta päästä. 

Jointé, 6e, adj. court-j., long-j., 
lyhyte, pitkäjäärinen [Getvoftöta]. 

Jointöe, f. tahmalollinen. 
Jointif, ive, adj. tiimiijen yhteen 

liittywä. 
Jointoyer, v. a. täyttää ]. metää 

muurin ra'ot muurifamella, kalkilla. 
Joint que, komj. joint à ce que, 

jen liſäkſi. 
Jointure, f. fauma, jame, liite; ni⸗ 

Jeune, adj. nuort; fofematon; wa: ! wel 
romaton. 

Jouno, m. paasto; paaston-aifa; 
(kuw.) itſenſä kieltämys. 

Jeunement, ado. biljan. 
Jeûner, v. n. paastota, olla fyömät. 

tä; lieltää itfeltänjä nautintoja. 
Jeunesse, f. nuoruus, nuoruuben || 

aila; nuorijo; nuorimies, nuorityttö. 
Jeunet, ette, adj. aiman nuori. 
Jefineur, euse, s. paastoja. 

. Joaillerie, /. jumweleraustaito; juwe⸗ 
likauppa. 

Joli, je, adj. näpeä, ſoma, firo, fiisti, 
nästi 

Joliet, otte, adj. näpeämäinen, fo- 
mamainen. | 

Joliment, ads. näpeisti, fomaëti, 
ſiististi; aika-lajila, hymwin kuunolli 
esti 
Jolivetö, f. uäpeä 1. foma falunen; 

lapjen jokelliss. 
Jonbarde, 1. Joubarbe. 
Jono (c ei Känny), m. wihwild, ſar⸗ 

pas, arpaheinä (junous); j. fleuri 
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rimpi, farpa (Dutomus umbollatus); 
fileä formns. 

Jonchaie, f. mihmilistö, farmikko. 
Jonchée, f. tielle lemitetyt tulat, leh⸗ 

det, offat; À j-s, täyfin kourin; kop: 
paan tehty juusto; juustokoppa. 

Joncher, v. a. lemitellä fuffafia, leb- 
tiä (£. €. 1.) 

Jonchets, m. pl. leiflimaila. 
Jonction, /. yhdistys, jamaus, lii 

to8, yhtyminen. 
jongler. v. m. ilmeillä, ääntää fil- 

m 
Jonglerie, f. ilmeet, filmänkääntä- 

minen, filmänlumeet. 
Jongleur, m. ilmeilijä; filmänlään- 

täjä; puoskaroitfija. 
Jongue, f. juufti (kiinalainen alus). 
Jongnille, /. eräs feltainen narfisja 

(narcissus jonguilla). 
Joseph, m. ja adj. papier j., eräs 

e, adj. jola on mulama tea- 
terisfa nänytettämätfi. 

Jouail, 1. Jas. 
Jonailler, v. m. pelata mähistä vas 

N onaill t. Jouiè 0) res, f. pl. ouières. 
Jouaillerie, 1 Joail ... 
Joubarbe, f. tattolaulla (semperzi- 

vum tectorum). 
Joue, f. poski, poskipää; leukapieli; 

laiwan Inwufas kylki mejaanismaston 
ja etuleulan mälillä; en joue! tähtää! 

Joué, 60, adj. ja part. teeskennelty. 
Jonée, /. muurin wahwuuns, owen, 

affunan 1. muun revän pielesjä. 
Jouer, v. a. ja m. leilitä; le che- 

val jone avec son mors, — pureske⸗ 
(et fuolaimia; j. de la guen, fierut- 
taa 1. Guiskuttaa Häntään ai. avec la 
vie, pitää elämä leikkinä, elää kewyt: 
mielijesti; (a) olla leikkifillä: j. à col- 
lin-maillard, olla foftofika; (4) beit- 
täytyä mwaaran-alaifekfi; j. à tout per- 
dre, fyöstä perikatoon; pelata: j. aux 
cartes, au billard, Iyöbdä forttta, pe- 
lata biljardia: j. de bonheur, pelata 
onuellijesti; j. de son reste, pauna 
wiimeinen ropo altttilji; (de) Päyt- 
tää leikli-afeita: j. du battoir, Päyt- 
tää mailaa; j. des jambes, pätkiä pa- 
oon; j. d’un tour à qn, iekdä ikulle 
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keppoſet; ſoittaa, pelata foittokainlla; 
liikkua, heilua [koneista]; ſuihkua, rnis⸗ 
tia [medestä]; räjähtää, paukahtaa: la 
mine joue; näytellä (teaterisja); olla 
olewinanfa: j. la surprise. — Se j., 
v. r. (de) pitää pilffana, leikkinä, il⸗ 
weenä; /a gm) ärfyttää: ne vous jouez 
pas à lui 

Jouerean, m. juono pelaaja. 
Jouet, m. feiffifain, leiffifapine; wit 

jat hemwofen fuitfisfa; (kuw.) ilme, fuje. 
Joueur, euse, s. leilitfijä; pelaaja; 

foittaja. 
Joufflu, ue, adj. ja s. publea, pö- 

höttynyt (kaswoistanſa). 
Joug (g ääntyy), m. ies; orjuus; 

mwaa'an tanko. 
Jouières, Jouillières, f. pl. laiwa⸗ 

ſulun fimwumuurit. 
Jouir, v. n. (de ge.) nauttia, omis 

aa. 
Jouissance, f. nautinto, befuma; 

nauttiminen; entrer en j., päästä naut- 
timaan, faaba Baltuunfa; j. de telle 
époque, aila, jona jfun maltiomelan 
forot malfetaan. 

Jouissant, nto, adj. nauttiva, omis: 
t awa. 

Joujou, m. leiffifalu. 
Jour, m. päimä: päimänimvalo, walo; 

(hu) elämä; aukko, reikä; tila, tilas 
wuu8; j. civil, wuorolanfi; petit 
j., päimäntoitto, päimänmalleneminen ; 
on à juhlapäimä; bonjour, Hymää 

päimää; j. maigre, paastopäimä; j. 
de place, pörsjipäimä; ouvrage à 
j., [mwisteltty te08; être de j., olla wah⸗ 
binpitoswuorosja; faire son bon j., 
käydä Herran ehtoollijella; vivre au j. 
le j., la journée, elää Tübestä kärjään, 
fäktstä funhuu; elää huomispäimästä 
huolimatta; perdre le j., tuolla; pren- 
re le j. à gn, antaa jlun määrätä 

päimä 1. aika; dites-moi votre j., mää- 
rätkäät john teille ſowelias aika; de 
deux jours Pun, jofa toifin päiwin; 
tous les j-s, jola päimä; tout le j., 
lolo päimä; être, se mettre à j., jär- 
festää tilimjä; être devant le j. de 
n, faibtaa päimä jfulta; s'Oter de 
evant le j. de gn, astua fyrjään 

waloa faibtamasta; mettre au i 
tuoda ilmi; je n’y vois point de 
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j, en kekſi mitään mahdollijuutta; se 
faire j. tunfeutua läpitje; il fait j., 
on pätmä; il fait j. chez lui, hän 
on nousſut ja päästää puheillenja; de 
ja päimällä; au j., päivän-aikana; par 
J. päimäänfä; — j-s, pl. päimät, elin- 
aika; j. gras, wiimeifet päimät ennen 
paastoa. 

Journal, sa. päimälirja, päimäliista ; 
päimälehti, aikakaus-Pirja, janomalehti ; 
eräs pallon awarunden mitta. 

Journal, adj. livre j., muistiinpa- 
no-kirja. | NUO 

Journalier, ère, adj. jolapäituäi- 
nen, alinomainen; muuttelermainen. — 
s. päimämies. 

ournalismo, sm. fanomalehdistö. 
Journaliste, m. fanomalebben toi- 

mittaja ]. firiottaja. 

Journée, f. päimä, päimälanfi; plis 
mätyö; päimäpalkka; päimänmattla; 
taistelupäimwä, taistelu. 

Journellement, adv. jola päimä. 
Joute, f. peitfitaistelu, peitjikatkaifu, 

turnaus; (kuw.) taistelu. 
Jouter, v. n. turnailla, peistä fat- 

taista; (kuw.) taistella, filmotella. 
Jouteur, m. turnailija, peitjenlat= 

taifija. 
Jouvence, f. nuoruus; fontaine de 

j., uuorentaiva lähde. 
Jouvenceau, m. nuorulainen, nuori 

poila. 
Jouvencelle, f. nuori tyttö. 
Jouxte, prep. lili, mieresjä; mukaan. 
Jovial, ale, adj. ilotas, ilomielinen, 

lystitas, kujeellinen, hilpeä, wiltas. 
Jovialité, j. ilomielijyys, Iystikkäi- 

ſyys, Gilpeys, milkkaus. 
Joyau, m. inweli, kalliskoriste. 

a 0700806, f. lystikkäijyys, hilpeys, 
je 
Joyeusement, adr. iloifesti j. m. &. 
Joyeux, euse, adj. iloinen, rattoifa, 

jupa. 
ubarte, f. eräs walaskalan laji, 

(balaena bdo 
Jubé, m. 

nir à j., nöyrtyü. 
Juhiilai v 

riemu-wuofi, riemujubla. 
Jubilation, f. riemu, ihastus. 
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). 
Tantupenger firfosfa; ve- | 

re, adj. viemu:; année j.,; 

Juiv 

Jubilé, m. riemuwuoſi, —e— 
jkun onnelliſen tapaukſen muistolhi; 
wuoſt 1. juhla, jolloin katolinen kirkko 
antaa yleistä jynninpäästöä; pappi, 
joka on ollut 50 wuotta palwelutiesfa. 

Jubiler, v. n. riemnita. 
Jubis, m. laatifkorufinat. 
Jucher, v. m. So j., v. r. lentää or. 

velle makuulle [kanoista ja muista lin 
nuista]; (tuw.) afustua ullakkohnonee⸗ 
em 
Juehoir, m. orft (fanoja varten). 
Juda, 1. Judas. 
Judaïque, adj. juutalainen. 
Judaiser, v. m. josjakin kohdasſa 

käyttää juutalaifia jumalanpalwelus- 
menoja. 

Judaïsme, m. juutalainen uskonto. 
Judas, m. Judas; (fuiv.) kaivaltaja ; 

lasku⸗owi; luukku. 
Judelle, f. uolifana (fulica atra). 

, välien, m. wiides funnuntai paas- 
a. 

Judicature, f. tuomaritwirfa. 
Judiciaire, adj. laillinen, laiflifesfa 

järjestyk=esjä tuomarin päätökjen faut: 
ta tapahtunut. — m. päättämystyky. 

Judiciairement, adv. laillifesja jär. 
jestykiesjä. 

Judicieusement, adv. järkemästi j. 
n. €. 

Judicieux, ouse, adj. järkemä, mie- 
lewä, ymmärtämäinen, älykäs. 

Jugal, ale, adj. Vos > leukaluu. 
Juge, m. tuomari; les juges, le 

livre des j-s, tuomarien ftrja (raa- 
matusfa); grand j., oikeuden afiain 
ministeri (vanskalaijen feifarifunnan 
aikana). 

Jugement, m. päätös, tuomio; mieli, 
arwelu, — mielipide; armosteleminen, 
äättäminen, Päfitys; päättämyskyky. 

j., adv. oilenden edesfä. 
Juger, v. a. ja m. päättää, tuomita; 

armostella, arvella; pitää (jnakin). 
Jugulaire, adj. furtiu-, mu 

fuulmoa; glandes j-s, furlfurifat. — 
m. fotalakin metallihelainen feufabibna. 

Juif, ive, adj. ja s. juutalainen; 
(tum.) foronkiskuri, faituri. 

Juillet, m. heinäkuu. 
, m. fejütux. 

Juiverie, f. juutalaiétorttert 1. fau- 
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ungin ofa, latu; foronfisfominen, 
uijans. 
Jujube, f. eräs paatamamarjan laji. 
Jujubier, m. erää paatamen laji 

(rhamnus sisuphus). 
Jule, m. eräs myriapoda fuluinen 

hyönteinen; eräs italialainen raha. 
. Julep (p ääntyy), m. eräs lääke 
juoma. 

Julien, enne, adj. julialainen; ca- 
lendrier j., juftafaiuen ajanlasku. 

Julienne, jf. eräs illakou laji (hes- 
perin); eräs mihannesliemi; eräs bür- 
äpawun laji. 
J m. muulihärkä (hemwofesta ja 

lehmästä 1. aafista ja lehmästä fiinnpt). 
Janea, elle, adj. ja s. talfois-; ka? 

otfet. 
Jumeaux, m. pl. faffi reifijäntärettä. 
Jumelé, 6e, adj. parittainen (waaf.) 
Jumeler, v. a. (meriw.) warustaa 

masto folnintila. | 
Jumelles, PA pl. loneesja parittain 

olewat Tappaleet. 
Jument, f. tamma; rabapainin. 
Junte, f. junta, espanjalainen neu- 

wostunta. 
Jupe, f. hame. | 
Jupiter Cr ääntyy), m. Jupiter (ro: 

malainen ylijumala); (manb.) tina. 
Jupon, m. alushame, töpö-hame, 
Jurande, [ walan tehnyt ammat- 

tilainen; walantebneiben fofous. 
Juratoire, adj. ivalallinen, walan⸗ 

alainen. 
Juré, 6e, adj. walantehnyt, wannoi- 

tettu. — m. fompromisfin jüfen. 
Jurement, m. lirous. 
Jurer, v. a. ja n. walalla wahwis⸗ 

taa; mannoa; mwaluuttaa; firota, faba- 
tella; berjata; korwia mitltää, epäfoin- 
tnifelta hulua; filmiinpistämästi ero- 
ta: huonosti fomweltua yhteen. 

Jureur, m. liroilija. 
Juri, {. Jury. 
Juridiotion, f. tuomiomalta; kih⸗ 

lalunta; oikeusto. 
Juridictionnel, elle, adj. tuomio 

wallan⸗. 
Juridique, adj. oikeudellinen, oikeu⸗ 

els. 

Juridiguement, ads. laillijesja jär⸗ 
jestykfesjä. 
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Jurisconsulte. m. lainoppinut, 
Jurisprudence, f. lalitiede; lainkay⸗ 

täntö; lain felitys. 
uriste, m. lain-oppinut. 

Juron, m. kirous, jota jlu käyttää 
mieli-kiroukjenanja; gros j., pattiwala. 

Jury, m. jury, lompromisfi; lauta. 
funta. 

Jus, m. neste, mehun, liemi. 
Jueant, m. luode, a es 
usque, Jusques, prep. faalka, asti; 

jusqu'alors, fiben jantta. 
Jusquiame, /. willifaali, karhun⸗ 

laali (hyöseyamus). 
Jussion, f. (wanh.) ranskalainen ku⸗ 

uinkaallinen fabinettifästy. 
Justaucorps, m. liitvitalki, ihokas. 
Juste, adj. oikea, lainmukainen, Fob- 

tuulinen, oikeaperäinen; jäällinen, ſyys⸗ 
tä olewa; yurskae, rehellinen, wilpitön; 
oikea, tarfla, pailalle olema, tarkkapes 
räinen, parahultainen ; fomelias, ſowel⸗ 
tuma; ahdas, niuffa. | 

Juste, adv. oikein, tarkasti, tyystin, 
parahultaifesti; ihan; au j. ihan, ais 
wan oikein, paikalle. — sm. naismäen 
röijyt 1. liiwit. 

ustement, adv. oikeasti, oikein; tar- 
lasti, ihan. 

Justesse, f. tariluus. 
Justice, f. oifeus, kohtuus; hurs- 

fous, rehellijyys; oikeudenkäntäntö; oi. 
feuben laitos; oikeusto; tuomiomalta. 

Justioiable, adj. oiteuston tuomio- 
wallan alle kunluwa. 

Justicier, v. a. mestata, telottaa 
(tuomion johdosta). 

Justicier, m. oikeubenharrastaja, vi- 
feubenboitaja. 

Justifiable, adj. jota on mahdollis 
nen fyyttömäkji, oikeakfi näyttää. 

Justifiant, nte, adj. wanhurskaakſi 
tekemä. 

Justificatif, ive, adj. fnyttömätfi, 
oikealji näyttämä ]. todistaa. 

Justification, /. wanburstaatfi teles 
minen, wanburélauttaminen. 

Justifier, v. a. todistaa (hyttömätfi, 
näyttää oikeakfi, kohtuullifekji, puhdis- 
taa; näyttää toteen, todistaa; näyttää 
todellijekfi; manhurskauttaa. 

Juteux, euse, adj. mehukas. 
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Juxtaposer, v. a. afettaa jlin toi: Juxtaposition, J. lappalten kaswa⸗ 
ſen kylkeen. — Se j, d. r. tarttua minen ulkopuolelta tarttuwien aineiden 
kiinni. lautta. 

K. 

Kabak, m.”ivenäläinen frouwi. 
Kabin m. määrä-aikainen amioliitto 

turkkilaiſilla. 
Kahouanne, f. erüs filpilonnan laji. 
Kakatoës, m. falabu, eräs papulaija. 
Kakerlac,fm. rufaffa, toraffa:(blat- 

ta orientalis). 
Kaléidoscope, m. faleibosfopi. 
Kali, m. filoffi (salsola kal). 
Kan, m. lhanii(tatarilainen ruhti⸗ 

nas); laramani-maja. 
Kanguroo, milänguru (halmaturus 

giganteus). 
Kaolin, m. fiinalainen porsliini 

ſawi. 
Karabé, k. Carabé. 
Karat, m. k. Carat. 
Karmesse{f. Kermesse. 
Katakoua, k. Kakatoës. 
Kératoglosse, f. Cératoglosse. 
Kermès (s ääntyy), m. eräs hyön⸗ 

teinen (oocous Iliois), josta faabaan 
faunis punatväri. 

Kermesse, Karmesse, f. wuotiſet 
marlkinat Alankomaisja. 

Kiastre, m. polmiluun-fide, -füüre. 
Kiliare, m. pinta-alan mitta == 1000 

are'ta. 
Kilogramme, m. painomitta — 1000 

gramme"ta. 
Kilolitre, m. kuiwien aineiben mitta 

= 1000 litre’iä. 
Kilomötre, m. pituuden mitta = 1000 

mètre”iä. 
Kilostère, m. fuutiomitta — 1000 

störe'iä. 
Kinancie, 1. Cynancie. 
Kiosque, m. Poski, turkkilainen lys. 

tihuone. 
Knout (t ääntyy), m. monifiimainen 

piiska Venäjällä; untilla ranfaifemi- 
nen. 

Kopeck, m. fopeetta. 
Koran, f. Coran. 
Kynancie, €. Cynancie. | 

, Kyrielle, f. Titania; (tuw.) pitkä 
oru. 
Kyste, m. wiswarakko. 
Kystotome, 1. Cystotome. 
Kystotomie, 1. Cystotomie. 

L. 

L', k. Le, La. 
La, määräämäinen artikkeli femini- 

nifuluifile nomineille: la femme. — 
pron. hänet. 

Là, ado. tuolla, tuosja, tuonne; là 
bas, tuolla alempana; là dessous, 
tuolla alla; de là, tuolta; près de lä, 
Hifi fitä paikkaa; celui-là, tuo, tuo 
tuolla; par là, tuon fautta; jusque là, 
tuonne jaalla. 

, La la, adsl niin ja näin, wähän 
yllä. 
Labaram (um = oout), m. Lonstan- 

tini (uuren ristilippu. 
Labour, m. vaade, ranbanto, maita ; 

fuuri kirjakinen teos; terre en labeur, 
taatto{ lasmwannosja olema maa. 

Labeurer, v. n. raataa, rehmiä. 

| guulilirjain. 



Labi 

Labié, 66, adj. (tasw.) Huulenmuo- 
toinen. 

Labile, adj. mémoire 1., heikko, keh⸗ 
no muisti. 

Laboratoire, m. laboratorio. 
Laborieusement, adv. iwaimaloifesti. 
Laborieux, euse, adj. uuttera, työ- 

teltäs; waimwaloinen, toaifen. 
Labour, m. raabanto, wiljelh, maans 

wiljelty; terre en 1., hylwettäwätfi muo- 
Yattu maa; cheval de 1., fyntübewonen. 

Labourable, adj. miljeltämätfi, tel 
wollinen, wiljely⸗. 

Labourage, m. maanwiljelys. 
Labourer, v. a. wiljellä, raataa maa- 

ta, Pyntää; kaimaa, Mokka, pengata, 
tonkia; (merim.) laahata pitkin pohjaa 
ja Fanels se 1]. sa vie, waiwaloi⸗ 
esti Pinustaa elämänjä eteenpäin. 
Laboureur, m. maanviljelijä, maa 
ies. 
Labre, m. eläinten ylihunli; huuli⸗ 

lala (labrus). 
Labyrinthe, m. labyrinti, foffel. 
Lac, m. järwi. 
Lacer, v. a. paulota, metää pauloilla 

umpeen; fietoa; nauhoilla koristaa; 
(meritn.) mwetää purjeet kokoon; olla 
iimoillanfa [Roirista]. 
Lacération, f. viffivepiminen. 

rer, v. a. repiä rilti. 
Lacerot, m. napalaira, näweri. 
Laocerne, /. romalainen fabewiitta. 
Laceron, f. Laiteron. 
Lacert, m. eräs Palan laji (oallio- 

nymus lyra). 
Laoot, m. paula, nyöri; anfa, paula; 

— 1-3, pl. wäijykjet, anjat. 
Lâche, adj. (bb, Hällä, pehmeä, lie⸗ 

wä; temps 1., vämje, (ofajää; ventre 
1., wetelä watfa; (kuw.) weltto, herwo⸗ 
ton, tehoton, mebnton; hidas, huolima- 
ton, lemäperäinen; halpamielinen, ju 
leton, ilkeä; pelkuri, arka. — m. pelluri. 

Läehement, adv. löyhästi, buolimat- 
tomasti, pelkurimaifesti ; ilkeästi. 

her, v. a. Gölittää, löydittää, 
irrottaa, päästää; aukaista (laiwaſul⸗ 
fu); ulostaa, huolluttaa; 1. le pied, 
peräytyä, antaa perään; 1. un soufflet, 
fimaltaa tormapuusti. — v. n. ja Se 
J., v. r. höltyä, löyhtyä, mentyä, irtaan- 
tua; ryhtyä Gumitteleimaan. 

m 
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Lâcheté, £ pelkuruus; illeus. 
Lacinié, 6e, adj. linsfainen. 
Lacis, m. fifkkimeriko; (anat.) wer⸗ 

fontaltainen kalwo. 
Laconique, adj. lakoninen; Iyhyt ja 

terää. 
Laconisme, m. lakoninen 1. lyhyt ja 

terää faufetapa. 
Lacque, Laoguier, t. Lag... 
Lacrymal, ale, adj. tyynel-; fistule 

l-e, itfupuluma. 

Lacrymatoire, m. Ÿyynel-aëtia, it- 
fusastia. 

Lacrymule, f. wähdäinen kyynel. 
Lacs (— laa), m. paula; anja, pau- 

fa (myös fuw.); pula. 
tato, m. maitojuolainen?; happo. 

Laotation, /. imettäminen; maidolla 
ruolkliminen. 

Lactö, 60, adj. maidon faltainen; 
veine l-e, maitojuoni; voie l-e, lin- 
nunrata. 

Laotö, m. eräs kyylärmeen laji Itä- 
Indiasſa. 

Lactescent. nte, . Laiteux. 
Lactifòre, {. Laiteux. 
Lactifuge, adj maitoa rinnoista 

poistama. 
Lactique, adj. acide 1., maitohappo. 
Lacune, f. wajaus, lomg (kirjan 

telstisfä). 
Laure, /. paulottaminen, nauhalla 

reunustus. 
Lacustre, adj. järmesjä, järmens 

rannalla faswaiva. 
Ladanum, sm. eräs pihan laji. 
Ladite, f. Ledit. 

Ladre, adj. ipitaalinen; fiemenisfä 
olema (flasta): (htw.) faita, itara, tun⸗ 
noton. — m. ſpitaalinen; (kuw.) fai- 
turi; ]. vert,fhämyttömästi faita. 

Ladrerie, /. fpitaalitauti; fiemenet 
(Katja); fairasbuone fpitaalifia war: 
ten; (kuw.) faituus, itaruus. 

Ladresse, f. fpitaalinen waimo; 
(kuw.) faituri. 
Lady (= ledi), f. englautilaifen Ior» 

bin roua 1. tytär. 
Lagopöde, m. metfälana. 
Lagophthalmie, /. eräs filmätauti, 

fun Rjilmät omat uniin ulos pullistu- 
neet, ett'ei kannet niitä peitä. 



Lagu 

Lai, laie, a 

Laio, €. Laïque. 
Laiohe, f. fara, [uhtaheinä (carex); 

oufimato. 
Laid, laide, ad. ruma, ilettämä ; 

(tuw.) ilkeä, pabanturinen. 
Laideron, j. rumio, nuori ruma 

nainen. e , 
Laideur, f. rumuus. 
Laie, É naaras⸗metſäſikä; karhittu 

metſäpolku; metſäraja; kiwenhalkaajan 
hammastettu waſara. 
Lainage, m. lampaasſa kaswawa 

willa; willateokſet; weran nukka 1. 
karwa. 

Laine, f. willa; millainen tukka. 
Lainor, v. a. pörhöttää werkaa. 
Lainerie, f. willateoffet. 
Laineur, m. weran pérhüttüjt. 
Laineux, euse, adj. millainen, wil⸗ 

lakas. 
Lainier, &re, s. willan-, willalan- 

gan kauppias; mikankehrääjä. 
Laïque, Laio, adj. maallitlos. — m. 

maallitto. 
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Laitoux, euse, adj. maitoinen, mai- 
bon märinen; (fasw.) maitonesteinen. 

Laitior, m. maitofauppias ; maë-uu- 
nin fuona; ]. des volcans, laflintunut 
laama. 

Laitière, { maito-affa, -tytiö; bon- 
ne 1., hywä (ypfylehmä; bonne 1., run- 
asmaitoinen imettäjä. — adj. f. vache 

ralis). 
Laize, f. lankaan lewy vennusten 

wälillä. 
Lama, m. tibetiläinen 1. mongolilai- 

ne pappi. 
Lama, Llama (— £jaama), m. eräs 

perulainen lammas. 
Lamanage, m. luotjans ; luotfivahat. 
Lamaneur, m. luotfi. 
Lamantin, k. Lamentin. 

m. viepu, rääſy, repale; 

— Lambin, ine, s. ja adj. nubjus, nab- 
jus, mitlastelija, nuhjustelija; nuhjus⸗ 
telema. 
Lambiner, v. n. nuhjustella, wit- 

lailla. 
Lambourde, /. laattianniska; wal- 

Lais, m. metfää kaataesja kasivamaan | loinen kalkkikimi. 
jätetty nuori puu. 

Laisse, f. toiranmwitjat; batunnauba. 
Laissées, f. pl. fufien 1. muiden pe: 

tojen fitta. 
Laisser, v. a. jättää, jättää jälkeen- 

jä; beittää, hylätä; jättää perinnäkfi; 
jättää fäilytettämäkji; luopua, ylenan⸗ 
taa; päästää; jättää puhumatta, lau- 
fumatta; heretä, tau'ota, latata; fallia, 
ſietüä; laissez, anna olla, bertene. 

Lait, m. maito, maibonneste; wal- 
feainen meteläkfi keitetysjä munasfa; 
frère, soeur de 1., rintaweli, -fijar; 
vache à 1., lypfylehmä; lait coupé, 
matbon ſekainen ruoka; petit 1., 1 
clair, maidonhera; ]. de chaux, fall» 
A être au l. olla maitolääkity?- 
ellä. 
Laitage, m. maitoruola. 
Laite, Laitance, f. maiti (falan). 
Laiterie, f. maitohuone, meijeri. 
Laiteron, m. maitoialmatti (son- 

chus oleraceus). 

Lambrequins, m. pl. kypärän lies 
huimet (waal.). | 

Lambris, m. fijäpuolinen feinä-laus 
dotus, panelaus; marmorilemyillä wuo- 
raus; lipiaus, taltitus. 

brissage, m. feinälaudotus, pa- 
uelaus; fipfifatto. 

Lambrisser, v. a. panelata, laudot- 
taa feinä fijäpuolelta. 
Lambruche, Lambrusque, /. met- 

jäsfä kaswawa wtinimarja. 
Lame, f. metallilewy, fila, laata, fis- 

fo; fulta-, hopealuitu; fäile, ape, te- 
tä; aalto, laine. 

Lamé, 6e, adj. tulta:, hopealuidulla 
fubottu ]. neulottu. 

Lamelle, f. lewynen, filaneu, firu- 
nen, lamelli. 

Lamellé, 6e, Lamelleux, ouse, adj. 
liuskainen, firpaleinen, wiiluinen. 

Lamentable, adj. ſurkea, haikea, wa: 
litettawa. | 
Lamentablement, ads. fuvfeastij. u. e. 
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Lamentation, f. ivalitns, woiwotns, 
ruilutus. 

Lamenter, v. a. furfutella, itkeä (ilu- 
* — Se 1., v. r. walittaa, woiwo⸗ 
tella. 

Lamontin, m. merilehmä, mefilehmä, | bant 
(tricheous manatus). 

Lamie, f. ilkeä noita-alka ; eräs fuuri 
bai-fale. 

Lamior, m. fullan tehrääjä, stakoja ; 
laiteennitoja. 

| i , m. lewyn⸗, laatau-, pel⸗ 
fin-taonta. 

Laminer, v. a. taloa litteäkji, taloa 
1. waljata lemmjä, laattoja. 

inoir, m. lewy⸗, laatta», pelti- 
wafara; peltitehdas. | 
Lampadaire, m. ſoitſunlantaja (muis 

noijesja greelalaifesfa keiſarihowisſa); 
lampunjalat. 

. Lampadiste, m. foitjulla juotjema 
filpainotfija 

padophore, f. Lampadaire. 
Lampas, m. eräs finalainen filkki- 

langas; ikenien turpous (Gewofisja). 
Lampe, f lamppu; cul de ]., eräs 

Loristud ralennulfisja; ulospistämä ras 
ennus. 
Lampée, f. fuuri miinipikari. 
Lamper, v. a. ja =. fiemoa, fie 

maista, fuurin fulautffin tyhjentää. 
Lamperon, m. torii lampun ſy⸗ 

bäntä warten. 
Lampion, m. wähäinen lamppu. 
Lampiste, m. lampuntelijä, lampun- 

fanppias. 
Lamproie, f. merinahliainen (petro- 

myson marinus). 
Lamproyon, Lamprillon. m. lifo- 

mato, litvinahliainen (petromyson bran- 
ehtalis). 

Lampsano, j. linnunlaali (lapsana 
communis. 

Lampyre, m. liiltomato (lampyris 
noctiluoa) 

f. peitfi, keihäs; fallo; peits 
ſi⸗ratſumies; lanfetti (haamwurin); 1. 
d’eau, wefijuihku; 1. à feu, tulinuoli ; 
1. fournie, ritari feurueenja fansfa. 

Lancéolé 
fuifulainen. 

Lancer, v. a. heittää, wislata, lin: 
foa, ampua; laskea laiwa teloilta, weis⸗ 
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tämöltä: ajaa otusta: 1. un vaisseau, 
]. un cerf; 1. un cheval, pauna he⸗ 
mwonen lataamaan. — Se 1, v. r. 
(yökkyä, heittäytyä. 

Lanceron, m. haulijulikke, fuffula- 
ufi. 
Lanoette, f. fanjetti, islurauta. 
Lancier, m. peitfisvatjnmies, lanfieri. 

, Lanoldro, F. lasfufouru mylynju- 
usja. 
Lancinant, nte, adj. pistää [Hiv 

wun tuntumifesta). 
Lançoir, m. fulunluullu. 

, Landav, m. eräs waunu⸗ 
jen laji, laudo. 

Lande, f. tangas, mummi; — 1-s, 
pi (ur) kuiwat pailat kirjasſa; les 
andes, Biskaya⸗lahden rannikko Rans. 
tanmaasfa. 

Landgrave, ine, s. maafreimi, maa 
treiminna. 

Landgraviat, m. maalreiwi-lunta. 
Landier, m. rautajalat, joille polt- 

topuut fabotaan, rautaristilfo pejäsjä. 
Landreux, euse, adj. liwulloinen, 

raihnas. 
Laneret, m. lepinläinen (falco la- 

niarius) (koiras). 
gage, m. fieli, puhe; eläinten 

äänet; puhetapa, firiotustapa. 
Lange, m. lapfenriepu. 
Langoureusement, adv. 

mwästi. 
Langoureux, euse, adj. nääntymwä, 

riutuwa. 
Langouste, f. eräs meritrawun laji; 

heinäfirkka. 
Langue, f: kieli, puhe; coup de 1. 

foffapube, lomppalana; avoir la 1. 
épaisse, grasse, forabtaa puhuesſa; 
rendre L, hanttia tietoa; avoir la 1. 

bien pendue, ubna fujumasti; se 
mordre la 1., fatlaiéta pnbeenfa; 1. 
de chien, foiranputfi /eynoglossum). 

Languette, f: waa'an fieli; läpäte, 
tuhotin (puhallus-foittokaluisja); ää- 
nireiklä (furlusfa); faumaliista; fais. 
tale, fiekale. | | 

Languettö, ée. adj. liuskainen, fie 

nääntys 

, 66, adj. (kasw.) fuilea, | lenmuotoinen. 
Languour, 7. nääntymys, tointu- 

mus, vankeus, woimattomnns, viutu- 
mus, horros; tenir en 1, pidättää 
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obottamasfa; — 1-8, pl. Geikkous; ala: 
tuloifuus. PF Wei; 

eyer, v. a. Fielestä tutkia 
onfo flasfa fiemeniä. 

Languier, m. fawutettu fiankieli. 
guir, v. n. nääntyä, riutua, kuih⸗ 

tua, vau’eta, waipua; olla horrokfisja, 
tainnoffisfa; käydä hitaasti, weltosti. 
Lan ent, adr. rintumasti, 

nääntymästi. 
_Lenguissant, nte, adj. nääntymä, 

riutuwa, beiffo, kuihtuwa, rauennut. 
Lanice, k. Bourre. 
Lanier, m. lepinkäinen (/alco lania- 

rius) (naaras). 
Lanière, f. bibna; linkohihna, fuo- 

puntki; fiima. 
Lanifère, adj. milloja laswawa. 
Laniste, m. jola hoiti ja Harjotti 

glabiatoreita (muinoifesja Romasja). 
Lansguenet, m. teihäänkantaja; eräs 

torttipeli. ? 195 
Lanter, v. a. tafoa waski⸗astioita. 
Lanterne, /. lyhty, mwähäinen fi 

wuilta amonainen torni 1. altani katolla; 
lafilla marustettu kuwulko 1. fupooli: 
fafipulfutfla alla feifomien fapineiben 
Pre in iymeäli 1 fierutin; 1. a 
e, jalalthty; — 1-s, pl. jaarituljet, 

lörpötylfet. ; 'F 
terner, v. «. olla epänenmwoinen, 

neroton; witfastella, hidastella, fub- 
nustella. — v. a. miimwytellä jluta; 
turhilla lipotukſilla pidättää; hirttää, 
hirttää Iybbynpaaluun. 

Lanternerie, f. witfasteleminen, tuh- 
nusteleminen; epänenmwoifuus; fipotus, 
jaaritus. 

Lanternier, ère, 4. Inbdyntekijä; 
lyhdynjytyttäjä; (kuw.) witkastelija ; fi 

anti iponnage, m. lipotus, lörpötyö. 
. Lantiponner, v. n. ja a. fipotella, 
jaaritella, Iörpöttää. 

Lanturlu, turela, ado. juttuja! 
loruja! 

Lanugineux, euse, adj. utufarwai- 
nen, nntumainen, liemenäinen, höyty- 
wäinen. 
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ſesti; au long 
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pitjer lalliskiwiä, jumelikauppiae; style 
… limiklirjotus. 
Lapidation, f. fiwittäminen. 
Lapider, v. a. fimwittää. 
Lapidifioation, /. fiwelfi muobos- 

tuminen. 
Lapidifier, v. a. kimwenlomaffi faat: 

taa. 
Lapidifique, adj. joka faattaa aineet 

kimettymään. 
Lapin, ine, s. faniini, naaraslaniini. 
Lapinière, £ laniinitarha. 
Lapis (s ääntyy), m. lajurikimwi. 
Laps (ps ääntymät), m. ]. de temps, 

ajan fulu; par 1., aitaa woittaen. 
Laps, po (ps ääntymät), adj. katos 

lijesta uskosta Inopunut. 
Lagnais, m. palwelija. 
Laque, f. gomme-lague, gnmmilef: 

fa. — m. lallamwernisfa. 
uéaire, m. taistelija warustettu 

juopungilla ja tikarilla. 
Laqueton, m. palwelijapoila. 
Laqueux, ouse, adj gnmmilalka-fe- 

lainen, ⸗wärinen. 
raire, m. huone, misjä muinois 

jet Femalaiet palweliwat kotijuma⸗ 
ianſa. 
Larcin, m. wartaus; wartaantawara. 
Lard, m. ſilawa, fianliha; petit 1., 

laiha ſianliha. 
er, v. a. filawoita. | 

Larderelle, f. Lardior, m. talitiitti 
, | en. 

Lardoiro, f. filawoitus-neula. 
Lardon, m. filamanmiileke; (kuw.) 

fomppafana; fanomalehden fifülebti; 
fähikäinen; lankku (lorttipelisfä). 

jer, (. Larmier. 
, m. ja adj. m. un dieu lare, 

kotijumala, fotibaltija (muin. Roma- 
laiſilla); — 1-8, pl. (run.) foti. 

Large, adj. laimea, lemeä, awara, 
mäljä, aama; melkoinen; ämeriäs, an- 
telias. 

Large, m. lewy, awaruus; aulea 
kenttä, aama meri. — Au large, adv. 
tilawasti, mukamasti; (lum.) maralli- 

et au 1., lawealta ja 
laajalta; du long et du ]., täyfin mää 

Laper, v. n. ja a. fatfia, latfaista. | vin, aika lajilla; en long et en I., 
Lapereau, m. nuori kaniini. 
Lapidaire, m. jota tahtoo ja kan⸗ 

ristin rastin; gagner, prendre le 1. 
päästä 1. pätkiä pakoon. 



Larg 

— Largoment, adv. ruufaasti, äme- 
rtäästi. 

Largesse, f. aulius, äweriäifyys, an. 
teliaijuus; pièces de 1., Geittorahat 
kruunausjuhlasſa. 

Largour, f. lewy, awaruus. 
Largo, adv. bitaasti. 
Largue, m. aama meri; — adj. m. 

vent 1., ſiwn J. kyltitunli. — Ala 1, 
ad aawalla war 

er, v. a. (merim.) päästää 
alas, Pt, 

Larigot, m. jeu de 1., huiluſäwel 
uvuisfa. 

Larix (x ääntyy), LE Mélèze. 
Larmo, f. fygnel; tippa, pijara; pui- 

den mehu, neste, pihkla; J. de verre, 
lafihelmet. 

Larmior, m. västäsliista; mefiltista 
(affunan päällä); rästäskouru. 

Larmières, f. pl. hirwen filmänkulma. 
Larmiers, m. pi. —* ohimot; 

lonlut miekan lahwasſa, jotka kannat⸗ 
tawat tupen. 

Larmoiement, m. alinomainen fil: 
mäin mettä wuotaminen. 

Larmoyant, nto, adj. tyyneleitä wir- 
taawa; itkettämä, liiluttamainen. 

Larmoyer, v. n. itleä, aina olla it- 
tufilmin. 

FTOn, onnesse, s. waras. 
Larronnean, m. näpistelijä, pieni 

waras. 
Larve, f. (Gyönteifen) waarnn, tout. 

fa, byönteismato; — 1-s, pl. aate, 

a arynt 60, Laryngi e, en, enne, adj. 
henkilurkun yli-ofaan kunluwa; kurkun⸗ 
nieluns, kurkunpään. 

Laryngotomie, {. Bronchotomie. 
Larynx, m. turkunpää, furluunielu, 

bentifurfun yli-ofa. 
Las! int. 1. Hélas. 
Las, asse, adj. wmäjynyt; juuttunut. 
Lascif, ive, adj. bimoilewa, kiimai⸗ 

nen, haurea, irstas, rictas. 
Lascivement, adv. haureasti j. m. €. 

. Laseivetö, f. bimollifuus, haureus, 
viettane. 

Laser (er — äär), m. pirunpasla. 
Las um (tium == fioom), m. 

tarmasruoho (lasorpitium latifolium). 
Lassant, nte, adj. wäjyttämä. 
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j Lassor, v. a. mäjyttää, mumuttaa; 
' fuututtaa, kykästyttää. — Se L, v. r. 
| mäihä, kyllästyä. 
j Lagsitude, f. wäjymys. 

Last, Laste, m. laiman lästi; 1. fort, 
raskas lästi. 

Latanier, m. eräs palmupuu. 
Latent, nte, adj. falainen, falasja 

olema. 
| al, ale, adj. fimu-, ſiwulla ole 
| wa, ſiwunn kunluwa. 

Latöralement, adv. fimulla. 
Lätielave, m. puuhlalla reunustettu 

juhlapuku muinoifilla Romalaifikka. 
atin, ine, adj. latinainen, länfimais 

nen; pays, quartier 1.. faupungin-ofa 
Pariſisſa, josja oppilaitokjet omat. 

Latineur, m. latinan tuntija. 
| Latiniser, v. a. panna fanoille la⸗ 
| tinainen pääte ja taimutus. 
, Latinisme, m. latinan lielen omituis 
118. 
Latiniste, m. latinan fielen perin» 

pohjainen tuntija. 
Latinité, /. latina; 1. basse, lesli- 

ajan latina. | 
Latiter, v. a. falata, pitää falaifuu- 

tena, falasfa. — Se L, v. r. pyjyä fas 
lasſa, piilosfa [mellamiehestä]. 

Latitude, /. poifli-aste, maantieteel- 
[inen tajapiiri; (kuw.) mwapaus, oma, 
waltaifuus; tilamuus, awaruus. 

Latitudinaire, m. en ajattelija. 
Latomie, f. fimilouhos; (wanb.) 

wankiluola. | 
Latrie, f. culte de 1., jumalanpal- 

welus. | 
“Latrines, f. pi. malli, tarmepailla. 
Latte, /. vuode, fäle, (tista, litstare. 
Latter, v. a. panna ruoteita, liiéta- 

reita. 
Lattis, m. vuoderistilko. 
Laudanum (um == 00m), m. opios 

liotus. 
Laudatif,ive, adj. tiittämä, ylistämä. 
Laudes, /. pl. vufoufjet ja weifu 

| fobta aamu-jumalanpalwelutien jälkeen. 
! Lauréat, adj. m. laaferilla feppe- 
föitty, pallittu (alatemiallijesja kilpai. 
lusſa). — m. alatemiallijen pallinuon 

| faanut. 
Lauréole, f. näfiäinen (daphne me- 

sereum); 1. mâle, (daphne laureola) ; 



Laur 

1. rose, eräs ruuiupenfas (morium 
oleander). 

Laurier, m. laakeripun, marja. 
yy marin, ine, adj. huile ]-e, laaferi- 
1. 
Lavabo, m. vulous tübenpefon aila- 

na fatolifesfa juralanpaltoeufesfa; 
pyyhinliina, jota fiinä käytetään; pe- 
fin-astian jalat. 

Lavage, m. pejo, wiruttaminen ; wi 
rutusweſi; likaweſi; medellä felottami- 
nen; huuhtominen (malmifannan). 

Lavanohe, Lavange, f. Avalanche. 
Lavande, f. lamwendeli (lavendula 

spioa). 
Lavandier, m. howin pejomaatteiden 

hoitaja. 
Lavandière, f. pefo-affa; mästärätli 

(motaoilla alba). 
Lavaret, m. eräs rautulalan laji 

(salmo lavaretus). 
, Lavasse, f. voilla, raikka- ]. faato- 
abe. 
Lave, f. laava, tulimuoren luona. 
Lavée, f. 1. de laine, faja pestyjä 

milloja. 
Lavège, f. wuolufimi. 
Lavement, m. pejo, pefeminen; la⸗ 

wemanti. 
Laver, v. a. pestä, huuhtoa, wirut- 

taa; wefimaalilla maalata; wetää alus. 
maali; ). la tète à gn, fättiä jfuta; 
couleur Javöe, raufea 1. Himmi wäri. 

Lavette, f. peforiepu. 
Laveur, euse, s. pefijä; huuhtoja. 
Lavis, m. wefimaalilla maalaamis 

nen; piirustukjen märittäminen. 
Lavoir, m. pefopaifta; peſohnoue: 

pejo-amme; huuhtolaitos, malmibuub- 
tamo; hunbto-allas; tykin perkain. 

Lavure, f. astiamefi, wirutustvefi; 
huuhtominen; huuhtomalla faadut bo- 
peas 1. kultamurnt. 

Laxatif, ive, adj. ulostuma, huollut- 
tama, perkaawa, purtama: remède 1. 

Laxité, f. hermwottomuus, tarmotto- 
muns. 

Laye, {. Laie. 
Layer, v. a. halata juomuja, wii- 

woja imeen; halata rajoja metfään. 
Layetier, m. lippaantelijä. 
Layette, f. lipas, laatikko; fobwerti ; 

fapalowaatteet. 
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Layetterie, f. lippaantelijän teokfet. 
Layeur, m. metfü-rajojen wiittoja. 

m. fairasbuone forantü- 
nisfä. 

Lazer, m. fifilisto. 
Lazalj, t. Lapis. 
Lagur, m. fuparilafuri. 
Lazzi (= lasſi), m. puhuamaton il. 

weileminen pilkkanäytelmäsjä; paban- 
ellifet kujeet 1. mebtert. 

Le, la, 108, adj. määräämäinen ars 
tifeli, jota ei löydy ſuomen Fielesfä: le 
pere, jä. 

Le, la, les, pron. rel. bünet, fitä, 
net, niitä. 

Lé, m. lankaan lewy reunusten wä⸗ 
liitä; taista. 

Löans, adv. tuolla fijällä. 
Lèche, f. ohut miipale 1. wiilu; à 

1. doigt tuskin fuupalaalaan. 
Löchö, 60, adj. ja part. nuoltu; 

(kuw.) ylen huolellijesti tehty. 
Léchefrite, f. astia, jota pannaan 

paistinmartaan alle. 
Lécher, 7. a. nuolla; maistella. 
Leçon, f. luento; oppitunti ; [äljy, ul- 

Loläffy ; toifinto (Hrjantetetin); raama⸗ 
tunkappale, jota katolifesja jumalanpal- 
welukſesſa luetaan 1. lauletaan; (kuw.) 
warotus, neuwo, moite; — 1-s, pl. bar: 
jotus-fappaleet foitannosfa. 

Lecteur, trice, s. luftja; Häneen: 
lukija; alhainen katolinen pappi. 

otionnaire, m. fatolifen papin fü- 
filiria. 

Lecture, f. lufeminen, lulutaito: 
firiatieto; cabinet de 1. lainatirjaëto, 
lulujali. , 

Ledit, ladite, adj. mainittu; — pl. 
les dits, lesdites. 

6dum (um == 00m), Löde, m. fuo- 
purju, ſuokanerwa (lodum re). 
Légal ale, adj. laillinen ; médecin 

l-e, [ääletieteellinen lain-oppi. 
Lögalement, adv. laillijesti. 

, Lögalisation, /. laillinen wahwis⸗ 
us. 

iser, v. a. laillijesti mahlvis- 
taa, antaa laillinen woima, tehdä lailv 
liſekſi. 

Légalité, 7. lailliſnus, lainwoima. 
Lögat, m. paawillinen maaberra J. 

lähettiläs, paarillinen airut. 
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m. ja f. testamentin faaja. j. laillista perintö» Lögataire, timatre, 
Légation, f. paawillijen aivuen, le» | ojaa fosteva; ao ls, laiéfa fäätty 

PI mirla; Iähetyö, [hetyskunta; [ä- | perintö-järjestys. 
ettilään palatfi; legationeikfi fanottiin Lögitimation, /. äpärälapjen ajetta- 

ennen paamin maalunnat Bologna ja | minen amwiolasten otkenkfiin 1. amwio- 
Ferrara. 

toire, adj. fegatin hallitſema 
[maakunnista romalaijen Yeifarikunnan 
atfana]. 

Lêge, adj. painolastisja futfewa. 
Légen , m. legendain-, pyhäin 
hen Erjottaja. , 

0, f. legenda, pyhäin miesten 
ellimätervat; pyhä taru; A rahan, 
muistorahan ympärillä; (tuw.) pitkä 
ja ilämä lorn. 

Léger, ère, adj. füvfüinen, kemeä, 
huoles; wajaa-palnoinen [rabafappa: 
tista]; temeäkäfinen [ratfastajasta, 
Gaamwnrista, firiottajasta]; kemeä-afeis 
nen Jotamiehestä] Belppo, buotea (teh- 
dä, kärftä j. m. e.) herkkä; helposti ſu⸗ 
lama, pehmeä [vuto'asta]; nuortea, fer. 
Pei, Tepeä; taipnmainen [äänestä] ; ohut, 
harwa; ka (inoba); heikko, pinta- 
uolinen; (fuw.) kewytmielinen, buis 
telewa; wapaa, luontewa, ſujuwa, 

miellyttämä. — À la 1-6, ado. helposti ; 
(tmv.) fuorastanfa; kewytmieliſesti; 
pintapuolifesti. 

Légèroment, ado. helposti, wienosti, 
femeüsti j. n. e. 

Légèreté, f. lewens; nuorteus, fers 
teys, mäppäryys; (uw.) kemytmieli- 
ſyys, Guikentelemaifuus; ajattelematto. 
muus; herkkämnskoijuus; hilpeä fulo. 

Légion, /. legioni: (furo.) ſuuri jouts 
fo 1. parwi; 1. d'honneur, fuunian le 
gioni (ranskalainen ritarikuuta). 
_Légionnaire, s. vomalaifen legio» 

nin joturi; ransfalaifen fnnniatäbden 
ritari. — adj. romalaijen legionin⸗. 

Législateur, trioe, s. ja adj. lain- 
laatija; lainlaatima. 

Lögislatif, ive, adj. lainlaatima; 
laki»; laillinen, lainmukainen. 

Lögislation, — lainlaatimus; lain⸗ 
laatimuswalta; lakijärjestelmä ; fatitie. 
be, lain-oppi. 
Législature, f. lainlaatima walta; 

lainfaatima fofous; lainlaatiman fos 
fonffen istunnot. 

Lögisto, m. lainoppinut. 

lapfekfi tunnustaminen; maltunden oi- 
feaffi tunnustaminen. 

Légitime, adj. laillinen, lakiperäi- 
nen; oikea, lainmukainen, kohtuullinen; 
awios, awiollinen. 

Légitimement, ado. laillijesti j. m. €. 
Légitime, /. lainfäätämä perintö-ofa. 

itimer, v. «a. fuoba äpärälapjelle 
amiolapjen oikeudet; lainperäifelji, lain- 
woiwakſi julistaa; laillifesti todistaa: 
1. son pouvoir; oifeuttaa; foto 
bestä puhdistaa: l'ivresse ne lögiti- 
me aucune mauvaise action; — Se 
L, v. r. näyttää itfjenjä afian-omaifeffi. 

Légitimiste, m. legitimista. 
Lögitimitö, f. laillifuus, lainperäis 

(998; awiollinen fyntyperä. 
ge (g ei äänny), m. lahja testa- 

mentin fantta. 
Lôguer, v. a. antaa testamentin 

fautta. 
Légume, m. palkokaswi; 1-s, pl. ruo- 

lalaswit, wibanneffet. 
Lögumineux, euse, adj. ja s. pal- 

tos, palkoinen. 
Lemme, m. (mittaust.) (emma, pes 

rustama mäitös, jota enfin todistetaan 
päämäitökjen todistamista warten. 

Lémuncule, m. pieni kalawene. 
Lemming, m. fopulihiiri (mus lem- 

Lémures, f. p?. ?. Larves. 
Lendemain, m. Guomispäimä; feu: 

raawa päimä, jällipäimä. 
Lendore, m. ja f. uneflo, nutero, 

untio. 
Lönifier, v. a. (ludt.) liemittää, huo⸗ 

jentaa. 
Lénitif, ive, adj. liewittüwi, huo⸗ 

jentamwa, buoltawa. 
Lénitif, m. liemwittämwä lääke; (kuw.) 

liewitys, huojennus, lohdutus. 
t, nte, adj. hidas, witkallinen, 

fantea; fièvre l-e. himuttawa tauti. 
Lentement, adj. bitaasti. 
Lente, f. faiwar. 
Lenteur, /. bitans, witfallifune. 
Lenticulaire, adj. linfin muotoinen. 

— —— — — —— — 



Leat 

Lenticulé, 6e, Lentiforme, adj. f. 
e. ſ. 

Lentille, f. wirna, wirmilä, linsſi 
(ervum); linefilafi, mykkö, aurinkolafi; 
l-s, pl. pifamat. | 

Lentilleux, euse, adj. pifainen, pt 
famoinen. 

Lentisque, m. mastifli-puu (pista- 
cia lentiscus). 

Lento, adv. Hitaasti. 
Léonin, ine, adj. leijonallinen; so- 

cieté 1-e, yhteiskunta, josja wälemäm- 
pi fortaa heikompaa; vers 1-s, lati- 
naijet runoritvit, joiden feslifobbat ja 
loput omat riimiä. 

Löopard, m. leopardi; (fuw.) Eng: 
fanti. 
, Lépas (s ääntyy), m. eräs foteloifen 
aji. 
Lépidoptère, adj. ja m. perhosten 

luokkaan tuuluwa. 
Lèpre, f. fpitaalitauti. 
Lépreux, euse, adj. ja s. fpitaali- 

nen. 
Léproserie, f. fairasbuone fpitaali- 

fia warten. 
Lequel, Laquelle, pron. jola; fum- 

pi, mifä. 
Lernée, f. fibusmato. I 
Lörot, m. pählinähiiri (myozus mi- 
la). 
Les, artikkelin le, la, monitfo. 

sard, 1. Lézard. 
Lèse, adj. f. loukattu, folwaistu; 

1.-majestö, majesteeti-vikos. 
Löser, v. a. loufata, folmaista, for» 

taa, rikkoa. 
, Lésine, f. itaroiminen, itaruus, fai: 
uus. 
Lésiner, v. n. itaroita, fi6foa, nylkeä. 
Lösinerie, /. !. Lésine. 
Lésion, f. wahingoittaminen, forta- 

minen, jolmaifeminen, loukkaus; wam⸗ 
ma, fattuminen, loikkaus. 

Lesse, f. Laisse. 
Lessive, f. liptä, live; [iwettämi- 

nen; waatepefo; fnuri häwilki pelisjä; 
faire la 1., pestä waatteita. 

Lessiver, v. a. lipiöittää, limettää. | -nfa 
= Lest (st ääntyy), m. painolasti, pob- 
japaino (laiwasſa). 

ago, m. painolastin fälyttämi- 
unen laimaan. 
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houkutusneuwo, miehätin. 

Lour 

Leste, adj. lepeä, nuortea, norja, let- 
terä; ohuesti waatetettu; fervei-afeellt- 
nen; jontuija, nopea, rawakla; ſuklela; 
kewytmielinen, liufastielinen. 

Lestement, ado. tepeästi j. x. €. 
Lester, v. a. jälyttää painolasti. — 

Se L, v. r. (fuw.) se 1. Vestomac, 
yövdä. 

Lestour, m. painolasti-alus. 
t m. neljäs ſunnnutai paas- 
osſa. 
Léthal, ale, adj. tuolettawainen. 

té, /. luolettamaijaus. 
Léthargie, f. unitauti; nunutus, nn- 

tumns, borros. 
Léthargique, adj. nnitantinen, tain- 

tunut, puutunnt. | 
Léthe, m. nubotufjen joki. 
Löthiföre, adj. fuolettawainen. 
Lettre, f. lirjain; kirjotus; kirje; 

pränttikirjain; feteli, wefieli; assem- 
ler les 1-s, tawata; lever la 1., latoa 

(tirjap.) 1. close, inninfaan ja mint$- 
terin allefiriottama kirjotus; 1. de 
change, wekſeli; 1. de crédit, frebiti- 
wi; 1. de voiture, fuletuskirja, fuor- 
mafirja; 1. de marque, faappariliris ; 
1. de mer, founosfementi ; 1. de créan- 
ce, lähettilään mwaltuuskirje; 1. de san- 
té, termenspasfi; aider à la 1., for 
jata 1. täydentää kirjottama; à la L, 
Cirjaimen mukaan; — 1-s, pl. tiede, 
oppi, kirjallijnus; homme de 1., op- 
pinut; belles 1., fannofiriallifuus; les 
saintes 1., pure raamattu. 

Lottré, 60, adj. oppinut, opinjaa- 
nut, 

Lettrine, /. telstisjä olema pieni five 
Ie jola wtittaa muistukkeejen (tefetin 
a a o * 

Loucacanthe, f. eris obbafteen laji 
(carduus). 

Loucome, m. walloinen pilkku fil 
| mäestä. 

Leucophlegmatie (ti = fi), f. eräs 
wefitaudin laji. 

Leucorrhée, f. malloijen jnolju. 
ur, pron. adj. pl. leurs, heidän, 
(-ufü); les leurs, ominaifet. 

Leur, pron. pers. pl. beifle, heitä 
warten 

Leurre, sn. pulmaani, kaawe; (fu.) 
n 



Leur 

Leurrer, v. a. pulwaanilla talaifin 
houkuttaa (haukkaa); (kuw.) houkuttaa, 
pettää, peijata. 

Levain, m. hiimansaine, hiiwas, läy- 
te; Gapatus; juoljutin (juuston); fuo- 
buminen ruumiin nesteisjä; (kuw.) kii⸗ 
maiden himojen jäännökjet ja juuret, 
jounin hapatus: le ]. du péché; le 

. de haine, wiban benfi. 
Levant, adj. m. noufema [auriu- 

gosta]. 
Levant, m. auringon noufu, itä; 

itämaat, lemanti (wälimeren itäran- 
niffo). | 

Levantin, ine, adj. ja s. letwantins; 
feivantista fyntyperäinen; itämaalai- 
nen. 

Levantine, f. eräs filkkikangas. 
Levantis, m. turffilainen fouto-alul. 

fen fotamies. 
Levö, m. alfu-foitto (mufilisja). 
Levée, f. nostaminen, kohottaminen, 

Tofoominen; torjuu (wiljan); werons 
tanto; fotamies-otto, märmwmäys; pöy- 
bästä noufeminen; etti kat⸗ 
kaiſeminen (piiri fjen); finetin mur. 
taminen; multawalli; kaato, pisto (Porte 
tipelisjä); kankaasta leikattu palanen; 
1. en masse, mies talosta meneminen 
(maan pnolustukjelfi). 

Lever, v. a. lorottaa, nostaa, fo- 
hottaa; nostaa, ottaa ylös; mwetää ylös; 
otstaa; kumota, peräyttää, lakkauttaa, 
atlaista; päästää jia dinpidosta) ; ha- 
jottaa Coton): eilata fappale; for: 
jata, foota (eloja); lantaa (meroja); 
nostaa, ottaa, wärwätä (fotamiehiä); 
mitata ja fartalle panna feutu; 1. bou- 
tique, afettaa kauppapuoti; 1. ménage, 
afettaa taloutta. — v. n. itää, käydä 
oraille; käydä, käymijestä kohota [ejm. 
taikinasta]; faire 1., ajaa otus ylös. 
— So L, v. r. nousta, fobottaiba. 

Lover, m. nounjeminen; aamuinen 
kunniaterwehdys homwisfa. 

Lover-diou, m. ri 
minen fatolifesja pyki 

VOUT, m. weronfautaja. 
Levier, m. wipu, wipufin, kanko; | », L rie 

i tilläin muuriin; muurifamella liittää (tum.) keino, moima. 
Lévigation, f. hienolfi jauhaminen. 
Léviger, v. a. aiman hienokſi jau- 

haa 1. hieroa. 
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Levis, adj. m. pont 1., tuipuflita, 
nostofilta. 
Lévite, m. lewiitta. — f. pitkä 

wiitta. 
Lövitigue, adj. lemiitallinen. — m. 

Mofetjen folmas kirja. 
Levrauder, v. a. mainoa, ajaa tas 

taa kuten jänistä. 
Levraut, m. nuori jänis. 
Lövre, f. bnuli; haaman reunat 1. 

huulet. 
Levrette, f. naavas-twinttiloira. 
Levretter, v. n. ajaa jänilflä wint- 

tifotralla; poikia [jänitjestä). 
Levretterie, f. winttifoiran harjot- 

taminen. 
Levretteur, m. winttiloiran barjots 

taja. 
Levriche, f. wübäinen naaras-miuts 

tifoira. 
Lövrier, m. foiras-winttifoira. 
Levron, m. winttiloiran pen. 
Levüre, /. läyte, hiiwas. 
Lexicographe, m. fanalirjan tekijä. 
Lexicographie, /. janalirjan tirjot- 

taminen. 
Lexicographique, adj. janafirja-. 
Lexicon, Lexique, m. janafirja.. 
Lexique, adj. ]. manuel, täft-jana- 

fivia, janaluettelo. 
Lez, prep. (wanb.) luona, lili: St. 

Germain-lez-P aris. 
Lözard, m. fifilisto. 
FA f. balleama, rako (muu- 

risſa). 
Lézardé, 6e, adj. haljennut, rewen⸗ 

nyt. 
se Lözarder, v. r. haljeta, vervetü. 
Löze, ... 1. Löse ... 
Liais, m. eräs loan falffifimen laji, 

jota käytetään ralennus-aineena. 
Liaison, /. liittäminen, yhteen fo 

wittaminen, faumaaminen; yhdistäntö; 
yhdistyswiiwa; fidejana; ruo'an höyste; 
lafffiruufi muurilimien yhdistämistä 

pileimän loÿotta- | marten; (kuw.) yhtäjakjoijuus, yhdis» 
— ehtoolliſesſa. tys, pis — 1-8, pl ne, joiden fans 

1 fa feurustelee, tuttamat. 
Liaisonner, v. a. liittää timet rise 

kivet. .. | 
Liane, f. montaiden amerilalaisten 

| löynuöskaswien nimitys. 
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Liant, nte, adj. notkea, taipniva; 
(kuw.) tobtelias, ystämällinen, fiemä, 
myösperä. — m. fobteliaifuus j. m. €. 

Liard, m. pieni ranskalainen hipa- 
riraha (=!/, sou), äyri. 

Liarder, v. n. ttaroita, fitfastella. 
Liasse, afiafiria-wibfo; lanta, 

jolla afiakirjat owat wibofft fibotut. 
Libage, m. folbitut, vonslitut liwet 

perustuljia marten. 
Libanotis, m. eräs kaswi (atha- 

manta libanotis). 
Libation, /. juoma-ubri; faire des 

l-s, ahkeraan kallistaa pulloa. 
Libelle, m. tirjanen; herjaustirja. 
Libeller, v. a. laillifen faatvan mu- 

taan lirjottaa oikeuteen menemää afias 
tirjaa; ofaperäifesti ilmottaa jonkun 
yleifesti määrätyn rahajumman täyte 
tämistä. 

Libelliste, m. bGerjanskirjan tekijä. 
Liber (er = äär), m. mäihä, jälfi. 
Lib6 ale, adj. auli, tanstea ; wa- 

pautta harrastaa, wapaamielinen, fi- 
wistyttämä; arts libéraux, mapaat 
taiteet. — m. mapaamielinen, yhteis. 
lunnallista ja mwaltiollista wapautta 
harrastaa. 

Libéraloment, adv. auliisti, mapaa- 
mielifesti. 

Liböralisme, m. yhteishumnnallista ja 
maltiollista mwapautta edistävä järjes- 
elmä. 
. Libéralité, f. auliné, raustens; au- 

lis lahja; wapaamielifyye. 
bératoire, adj. welan fuoritnf 

fetfi kelpaatva. 
Libérateur, trioe, s. twapanttaja, 

wapahtaja. 
ibération, f. fyytökjestä, wiran- 

teosta mapaalfi laufuminen; welan fno- 
ritus. 

Libérer, v. a. wa 
mükſt lauſua. — So 
taa welkanſa. 

Liberté,“. mapans; itfenäifyys; roh⸗ 
keamieliſyys; Inpa, walta, rohlens; G 
teliaiſnuden puheenparresſa); 1. des cul- 
tes, wapaa uSfonnonbariotus; deman- 
der la 1. de, pyytää lupaa; prendre la 
1. de, ottaa robleubetfenfa, (nmvafjenja ; 
prendre des 1-s avec gn, fallia it- 

uttaa, ſyhttð⸗ 
s ©. 7. ſnorit⸗ 
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fellenfä rohkeata käytöstä jluta kohtaan; 
— 1-3, pl. etu-vikeudet. 

Libérticide, adj. wapautta fnrmaa- 
wa. — m. wapauden jurmaaja, wa 
pauden ſurma. 

Libertin, ine, adj. ja s. wallaton, 
Ulimaltainen, ponnoton, irstailemwa, irs⸗ 
tas; wapaa-ajattelija. 

Libertinage, m. ponnottomuns, male 
lattomuus, irstaiſuus, kewytmieliſyys; 
wapaa⸗uskoiſuus. 

Libertiner, v. n. elää irétaagti, ir8- 
tatilla; jontiloita, laiskutella. 

Libidineux, euse, adj. haurea, irs- 
tas, Himollinen. 

Libraire, m. firjalanppias. -- adj. 
marchand, marchande 1. kirjakaup⸗ 
tas. 
Librairie, f. Krjafauppa, firjapnoti; 

(wanh.) kirjasto. 
Libration, /. fuun näennäinen pyö- 

riminen aljelinja ympäri. 
ibre, adj. wapae, esteetön; itfe- 

näinen; joutilas, vobfeapnbeinen, wal⸗ 
laton, rohkea; papier 1., paperi, josja 
et ole Parttamerkkiä. 

Libre-6change, m. wapaa-lauppa. 
Librement, adv. mapaasti, wapaeh⸗ 

toifesti, rohkeasti. 
Lice, f. tilpakenttä; kilparata; tur- 

nauskenttä; naaras-jahtikoira; haute 1., 
ti. Lisse. 

Licence, f {upa ; wallattomuns, irs- 
taifnus, epäjäännöifyys ; wapaus jään- 
nöistä ; (tcentiati-arvo; Vicentiati-aila. 

Licencié. m. ficentiati. 
Licenciement, m. hajottaminen, ba- 

jalle päästäminen (fotaionfon). 
Liceneier, v. a. hajottaa, päästää 

hajalle (fotajonkkoja). — Sel, er. 
jallia itfekenjä wallattomunben, liika 
rohkean käytökjen tekoja. 

Lieenee, f. erittäin faatu lupa; wal- 
lattomuus, epäjärjestys; licentiati-ar- 
wo. 
— Licencieusement, ads. wallattomaeti 
j. n. €. 

Licencieux, onse, adj. wallaton, ir8- 
tas, hämwytön. 

Liceron, m. fangastufti, (matto. 
Lioet (t ääntyy), m. Inpa. 
Lichen (== lifään), m. jältikä, naa- 

wa, farwe, fammal. 



Lisitation, . perifficteu 1. ojamies- 
ten omaijuuden myyssinen enimmän 
tarjso 

Lioite, adj. Inwallinen. 
Licitement, adv. luwallifesti. 
Liciter, v. a. myydä enimmän tar» 

joomakle; 1. Licitation. 
Licol, f. Licou. 
Lioorne, f. ylfijarwinen; 1. de mer, 

f. Narval. 
Lioou, m. värien riimu. 
Licteur, Hitori (kanpunginpals 

de rer a RNomasfa). 

, Hpa, uppa, raÿt 
(tuw.) frise Keittiöt, rotstomäti. 
ve . hupainen; faire chaire1., 

aif 
Lie m. forftipuu : torlki. 

éger, v. a. panua forftipolot, lu. 
8 ougen fiimaan j. n. € 

a; 

ot 
? rantafisfo, ⸗wanne; 
tot Ga) She: yhdistys. 

rie (en == aug), f. watjuri, 
etelä. 
, Lientérique (en == ang), adj. wat⸗ 
uri⸗. 
Lier, tea; yhdistää, fitoa 

teen; lapin” [hottia tehdä Alert 
G pii JA ; fitea (fyntiin); nitoa (kirja); 

ti ); faottaa, fnuruns- a tynnyri 
*8 LE 1efanst À LO r. fitontua, 

antua, faota. 
, Lierne i: erne, f. poiftifibe, poikkipuu, fiber 
puu; (faim.) faaripuu, pantturi. 
Lierner OT'ROT, v. a. warnstaa poilkifiteellä, 

, taarella, pautturilla. 
Lierre, m. maratti, feinilas, Pietelal 

(hedera helin) ; 1. terrestre, maabumas 
Ja, tatinnäve (gleehoma hedoraosum). 

, 00, adj. muratinlaitainen. 
* (s8=8), . em joie et en 

1., elää yhtämittailesja en. 
i paitta, lohta; foti- 

paikka; työpaikka, wuoro; ſopiwa 
Ilta, tilaifans: (yy, aihe; A dr 
i ré L de, * ri olla 
jlun fijasja; avoir ah a; sur 
les N tuoja patkaaja, kohta; au 
1. de, fijaan, fijasfa, erota" au]. da | 
jen fijaan jeux, ti tas 
on paikat; L communs, bleifet ähdeet, 
joista puhuje aunmentaa te 
—* yleiſet totundet, jotka jo. 
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weltuwat L jotai ſeen efitykjeen; fokapäi- 
mäijet, manhansailaijet, bfinterta aifet, 
kuluneet mietteet J. Tan feet. 

Lieue, ki ranskalainen peninkulma 
(= 2282 

Lioar, m ufitoja. 
Lieutenanoe, f. fiüaispaitfa; luut: 

nantin wirka. 
Lieutenant, m. fijainen; luutnanti. 
Lieutenante, /. luutnantinua. 
Liövre, m. jänis; lever le ]., en. 

fimäifenä tehdä ehdotus, efittää tehtä- 
wälfi; avoir, être bec de 1., olla ris: 
tijuu, ristibuuli. 

Liövrotean, m. jänilfen poilanen. 
, Ligamont, m. nimweljänne, jänne 
uont. 
Ligamenteux, ouso, a fa6w.) 

fyinen, finteinen, aptes — 
. (ide, kaure; faonentute; 

tääriminen, fitominen ; yhteemvaletut 
lirjaimet. 

Lige, adj. [äänimeltvolli uuden alai» 
nen; seigneur 1., läänitysherra. — m. 
(äänimelmolijuns. 
del Sement, ado. ladniwelwolliſuu⸗ 

Ligenoo, f. lälnimelmollituns. 
Li r, m. ſamasta fuivusta ole 

ma, jululainen, — adj. retrait ]., {u- 
(unu funastaminen 1. ostaminen; droit 
1, fululunastus-oikens. 

Ligne, f. wiiwa, eii, fuunta; fu 
fubaara, fufafanta, ſukupolwi; warng- 
tuslinja; nyöri, ſtima; la 1., la 1. 6gui- 
noxiale, päimäntajaaja, ehmatori ; 1. 
dormante, mela; marcher sur deux 
l-s, täydä tahdesja vimisjä [fotajous 
tosta]; être en ]., fetfoa fotar ja 
1. de direction, fuunta; la 1., linja: 
vält; marcher sur la mème | fn 
bä rinnatusten; — 1-3, pl. y täja alfa 
nen sit Homotaffla: les 1-s de Weis- 
sembourg 
Lignée, / (wanh.) fnfubaara, ⸗ri⸗ 

wi, “lanta, "p jen perillijet. 
v. a. mettä miimoja, wii. 

matta; tehdä wiiwoja liidutetulla nyös 

Lignette, f To 
Ligneul, =. pitilanka. in 

use, ninen, puuun- ta — ru N —— n 
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se Lignifler, v. 7. puutua, pauM 
muuttua. 
Li ftitto, liittokunta; puolue; 

juonittelija-joukko. 
Liguer, v. a. liiton kautta yhdistää. 

— So 1., v. r. rueta liittoon, liittäy- 
G. 
Ligueur, euse, s. liittoon fuuluiva, 

Îtiten jäfen. 
Lilas, m. fyrenipuu. — adj. ſyreni⸗ 

wärinen. 
Liliae6e, adj. f. ja s. lifjanmnotoi- 

nen kaswi; kaswi, jolla ou filijanmuo- 
toifet kukat. 

LÄ Limas, m. etaua; weſi⸗ 
ruuwi, Ardimebeen tieriö 1. rummi. 

agon, m. fuorellinen etana; nä- 
fiufiera (korwasfa); escalier en 1. 
tiertoportaat. 
v e, f. wiilajauhot, wiilanpu- 

”Lmando 5 erä fampelatalan laji. 
Limace. 

TN " (nyi) reuna: la |. su- 
périeur du sole 

Limbes, m. pl. paitfa, johon mun- 
tamien teologien opin mulaan ne hurse 
laat jontuimat, jotka fuoliwat ennen 
*ristuljen mia ra taimaan etehifet. 

Lime, f. wi geepi, jäntjä, raasta; 
eräs fitvuunan laji. 
hmer— v. a. wiilata, kiillottaa (ras 

taa 
Limour, sn. painetin-miilaaja. 
Limier, «n. hurtta, luki, mainutoira. 
Liminaire, adj. € | Préliminaire. 
Limitetit, i ive, adj. rajottama ; mää. 

rääw 
Limitation, f. vajotus, määräys; 

" Limite f. vaja; (tuw.) fobtans, 

Limiter, v. a. rajata; rajottaa; määs 
rätä, wiittoa. 

Limitrophe, «dj. rajallinen, rajalla 
olewa, raja⸗. 
Limoine, f. eräs kasmi (statios li- 

monium). 
Limon, m. muta, lieju, lita; (huw.) 

alku-aine, luonto luonto N 
Limon, m. e, wehmaro. 
Limon, «. imonti, —* lait. 
Limenade, /. limouabi, ſitruunawefi. 
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Limonadier, dre, e. [imonabin — 
Limonoux, euse, 
Limonier, sn. biloi a vetäs à hewo- 

nen; limonipun. 
1, Limonidre, f. wanlknrihilat; wank⸗ 

ri. 
Limosinage, m. larka muuri 1 muu- 

raus. 
imosiner, v. a. farfeata muuria 

Usin, s. Limoges-nmaalunnan 
ajulas; larfea muuri. 

Limphe, t. Lymphe. 
Limpide, J tte, kirkas ſwete⸗ 

listä —— (lee, ficttes 
€ r 8. 

— liia. tillottaminen ; 
vilenjenpt. 

Kawa; gris de lin, fini: 
tinaa paehtämin punefinerivä. 
e Lina Tett, f. utittymilla, wikapää 

——e—, 7 kannuscuoho (antirrhi- 
num linaria). 

Lincoul, «=. ärtuliinat; runntiin 
pnetns; raiti. 
Linéaire, j. totiwallinen, mwiitva- ; 

wtimwan muotoinen. 
Linéal, ale, adj. (noraam ylememä 1. 
ri —— muoosanien I", 

us. 

N * Kiina, a 
na; e coton, pupu! 

L de corps, paidat, laulurit, nentälii- 
nat j. x. e.; L de table, ai 
teet; 1. de lit, vaidit 
1. oeuvré, damassé, ba — 
gros 1, pejomaatteet; menu L, täriti- 
iWwaatteet. 

Linger, ère, s. laufnri; palttinan, 
aiminaiskankaan faupyies ; ompefijeter, 

Lingerie, /. ttinelanppa; {tti 
naomyeln; pelttina-tamarat; pe ttima- 
[äiltö; pejuhuone. 
vine m. Jarkko, tauti (kulta-, bo- 

m J. laama, johon harkot 

fi Lingua], alo fuuiuwe. (n ääntyy), adj. Heki; 
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Liagual tiekikisjain. mwetelä aime; —m. juoma-aineet: wii: 
Linono, % go turolan laji | nit ja a käymät omat. 

(gladus Ligaidement, ado. puhtaasti, fiel- 
tämättömästi. Pingu t, ri ) palli e aim. i 

Linguisto, m. M tiija. 
Linguistique, f. kielitiede. 
Linier, dre, s. pellaimantaupipias; pel- 

fatwanruoffooja. 
maa. 

Linie — woide⸗dijy. 
i F. erus kukkanen (linnaca 

Linen, ms. linouki, ylen hieno aiwi- 
nainen — 

m. hamppuwarpunen (frin- 
gslla 22 ). 

Linteau, m. owen, affunan päälys- 

Lion, onne, s. Poiras-, naarasleijona 
L jalspenra. 

Lionceau, m. leijonan peni. 
Liondont, m. maitiainen, woitukka 

j. fanotaan 
fartetaan 

wajatnen. 
Lipothymie, F. pyörtyminen, taintn- 

«Lippo f ja tu alahuuti, lerppahundi; ; 

ES pi” AL pale un 1 tiyteenjä; 
+ atria Umaifeli 

—— vävy. 
Lippu, ve, li 
RTS (dna = a, J dope 

éfaetion (qu = =), F. fulatta- 
minen. 

Liquéfier (que = te), attaa. 
01, 35 J 0. 0. [ad 

Liguider, v. fuorittaa, lasken, 
tehdä loppntili; 1. son bien, mytdä 
ofa ommaijuudestanja mwellojenja ſuorit⸗ 
tamifeffi. — So L, v. r. fuorittaa wel: 
kojanja; (avec gn) tehdä Topputili jun 

Liguiditö, f. waluivaifuus, wetelyye. 
Ligaorenx, euse, adj. lifbbrinma- 

luinen, malea [wiintstä]. 
uoriste, m. jola walmistaa ja 

faupitiee likööriä, 
Lire, v. a. lukea, pitää Inento, fel- 

mittää. — . 
Liron, t. Lörot. 
Lis (s ääntyy), en. lilja; walkoinen 

lilja; walloinen märi; fleur de lis, 
lilja ranéfalaifes{a maakunasja; (wanh.) 
po Itinmertfi; (meriw.) lis de vent, 
ompasfin taula 1. de mai, fielo (00n- 
—— ha dan , lumme, ulputka 

n ja töynn 
Liséré, m. neulottu venus; reuung 

20) amanenlomue tulilla 

a. 
Lisörer, v. a. neuloa reunuffia, veu: 

mustaa. 
Liserole, f. eräs faëwi (evolvulus). 
Liseron, Liset, m. vieri peltoruoho 

(oonvolvulus arvensis). 
Lisette, f. eräs mato fasweisia. 
TTS ouse, — Intija. yboll 

ota on mahdollinen 
lukea, felmä Tea) 

Lisiblement, adv. felmästi ({uetta- 

"à dre, f. reuna, liista, [yrjä, pars 
tas; metjfänjyrjä, rinta; raja; talu- 

Liqueur , neste; mehu; Likööri; | tusunnora. 
eräiden wiin lafien n makeus. Lisoir, m. poiffipuu nelipyörätfejä 

Liguidambar, uinen rattaisja, johon hilat kiinnitetä 
pihla Etelä-Amerikasta, ambra; ambra» | Lissage, =. flittäminen. 
puun. Lisse, adj. files, liukas. 

Liquidateur, m. tilinjuorittaj Lisse, J. loimi (kankaan); tapisse- 
Li uidation, f. pre lop⸗ rie à haute 1., haute 1. tap an gas, 

putilf jonka loimi on pystyjuoraan fangas 
i uide, valuma, mwetelä, (uo ge ar tapisserie de basse 1., basse 
la; ) sta wapaa, Liinnittä- etifangas, jonka loimi pannaan 

mataline — nm. waluwa 1. —XE maspuihin. 
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ci) —* elaid 
Lisser, v. a. tits, tiiſlottaa. 
Lisseron, ft. Liceron. 
Lissour, m. filittäjä, liikottaja. 
Lissoir, m. filitin, kiillotin, filitys-, 

tiilotuskimi, -Pammas. 
Liseuro, f. Klitys, Kilotus. 
Liste, /: Inettelo, nimiliista; 1. ci- 

vile, määrärahat funinfaallifeen homi- 
pitoon. 
, Tarto), m. hulpio, liista; uurteet pi- 
arisja 
Lit, m. wuode, fjänky, makuufija; ker⸗ 

108, ferta, (astus, aluêta; 1. de plu- 
me, höyhenpolstari; 1. de justice, par 
lamentin istunto, josja uningas oli 
[aapumilla; 1. de vent, timafnunta. 

Litage, m. lerroffittain fullominen | vin 
idä mit fanfaan nitominen nyö- 
ti märjäteejä (t. Liter). 
N Litani es, f. pl. titanta, litanie, pit- 

Litean, m. fubenpefä; fuden tyyskja 
päimällä; kirjamwa reunus liimasja. 

Litöe, f. mouiaiden petojen tyysfija. 
Liter, v. a. fevroffittain fulloa 1. 

palata; märjätesjä nitoa laugas uyö- 
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PER ; purjelanka; (mes —— m 

Lätt 

a om lirvjottanut 
Wunnasta; tiwitunnan tuttija. 
Lithomar o f. liven-ybiu, eväs Hie- 

non faweu 
Lithomorphe, m. liwetttinh, Liwet- 

tynyt aine. 
Lithontriptique, «dj. ja s. raffofe- 

raa a java, poistatwa 1. parantaa. 
ophage, m. fiweunalertaja (eräs 

m tthoni hylles, /. pl. tv lehdet. op ny ettymeet 
Lithophy , 1. fimilaswi, koralli. 

0, m. valomjorau leifkans- 
weitfi 
Lithotomie, f. vatenforan leiffaus. 
- otomiste, m. rafouforan leil⸗ 

Lithotriteur, m. vafonforan mur 

Lithotritie, f. valoujoran murenta- 
minen. 

Lithoxyle, Lithexylen, m. fiwetty- 
nyt pu 
VLitière, f. peblu, paina (elikkojen 

elle e vantaa); —æe 
t, nte, sd. oitentta ftp, 

ne rittelew 
Litige, =. —& käynti; riita⸗ 

rillä, jotta wäri ei tarttuifi niihin paik⸗ fe. 
toihin. 

Lithantrax, en. tiwihiili. 
. lyijynkuona; L d’ar- 

, 60, vin 
1, iionfaemaa petollijesti —ã— | no 
Lt wiini. 

Lithiasie, /. vafloforau fynuyttämi- | des 
nen; naaraunappi filmäsjä. 

Lithiate, 1. Urate. 
Lithium (um = 00m), «m. lithinm 

(metalli). 
Lithooolle, f. timilitti. 
Lithocromie, /. wärillinen kimipais 

nos. 
Litaographie m. fivipiicttjié. 
Lithogra al Fiolpainon taito; 

toa timipaino; kiween painettu 

Lithographier, v. a. painaa 1. piir⸗ 
tää firveen. 

Lithographique, «dj. timipainoki- 
nen, liteprafiuen. 

Lithologie, 7. oppi timikunuasta. 

idan-alainen; k nt 
Litiscontesta veatetion." 7 wastans lan 

iin féspemdanoe 7. (man) ai, je 
ras, fuite, yntäenötnt (tur 

uuto, tetään 
— iu Lai —— 
tarkotetaan. 

Litre, f. musta furuvennns firiou 
ympärillä, johon ox fuwattu baubatet- 
taman waa 

Litre, m. rauskalainen mitta huimia 
ja weteltä aineita wartenu (= 0O,sm... 
taunua). 
Litron, m. ranskalainen mitta fie 

wia aineita warten (= 86 
ma 

Létéraire, adj. firialliuen, kirjalli⸗ 
(nude. 

Littéral, . i ulai» 
ne, Kiejaliaelinen. jananonnkalsen. 



Litt 

Littöralement, adv. kirjaimen, fa» 
neau-mulnifesti. 
i Praitt, f. kirjaimellinen tark⸗ 

Littératour, m. firjailija, lirjaniella. 
Littérature, /. faunofirjailifuus, tir: 

jalliſuns; tieteet. 
Littoral, ale, adj. vantas. — m. 

rannikko, rantamaa. 
Litargie, WA ficfonmeno-jüriestys ; 

kirja. 
iturgique, adj. fivfonmenojeu-, li. 

turgillinen. | 
Liturgiste, m. firfonmenojen tutkija 

1. firjottaja; liturgian tutkija 1. kirjot⸗ 
taja. 

Liure, f. töyfi, nuora, jolla jkin fi: 
vetoan, niotaan ; — LS, pl. (meriw.) 

158. 
vèohe, /. liperi, lipistilla (Zigust- 

rum vulgare). 
Livide, adj. tummanfininen, Inijyn- 

Vriviäitä, JS. lyijymmäri ' lyijymmäri. 
Livraison, f. tawaran hankinto ]. 

toimittaminen; fuuremmau firiallifen 
teoffen wiblo, fen werran lun fitä eväls 
tänjä annetaan ulos. 

Livre, m. firja; 1. en blanc, en feuil- 
Jes, ekjemplari; 1. de raison, pääkirja 
——ùi à 1. ouvert, ulloa, 

orastauſa, walmistukjetta. 

Livre, f. naula (= 1/, filogrammia); 
tanskalainen raha (= 20 sous). 

Livröe, 4 liwrea; liwreaanu puettu 
palweluswaãli. 

Livrer, v. a. ht toimittaa (tas 
maroita); antaa, jättää, heittää; fawal. 
tamalla heittää mihollijelle; 1. bataille, 
ruweta taisteluun; 1. assaut, rynnätä. 
— Se L, v. r. (à) antautua, ruweta, 
vyyiyä (ihlin). 

et, m. livianen; palmeluskirja; 
työkirja; fäästöpanlkin kirja; ferronto- 
taulu; laulunäytelmän teksti. 

Lixiviation, /. lipiäsjä liottaminen. 
Lixiviel, elle, adj lipiöittämälä 

faatu; sel 1., limejnola. 
Llama, t. L ama. 

m. lipulla, Kuska; korwan⸗ Lobo, 
lehti; 1. du poumon, teublon lipulat; 
L sémimai, frtus fo * 
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Lob6, 60, adj. lipnkkainen, firffuinen. 
ahaa sä PEER , m. 1. Lobe. 
Local, ale, adj. paitfafunnallinen, 

pailans; mémoire 1-e, paifanmuisti. 
Local, m. paikkakunta, jeutu, pailla; 

pailan omituiſuus. 
iser, v. a. fowittaa paillaluns 

uallisten omituifuulfien mukaan. 
Localité, /. paiflafunnan omituinen 

laatu ja luonto; pailla omituijen luon⸗ 
tonfa fubteen. 

Locande, adj. chambre 1., wourat⸗ 
tawa buone. | | 

Locataire, m. ja f. wouraaja, hyy⸗ 
vyläinen. 

Locateur, m. wourasijäntä, woura⸗ 
tun huoneen, talon ijäntä. 

Locatif, ive, adj. Hyyryläijen tehtä. 
wä: réparation 1-e; hyytyä tostewa. 

Location, /. wouraus, mwouraamis 
nen; twourattu tila; wouraus-raba, 
emäärä; bureau de 1., piljettismyynti 
teateriin, 

Locatis (s 
moskaalli; kyytikoni. 

Loch, m. (meriw.) lofi. 
Loehe, f. partiainen, eräs kala (co- 

bitis taenia). 
Locher, v. n. heltkyä [bewofen lens 

guet]. 
Lochet, m. erää kapea lapio. 

ääntyy), m. wourattu hes 

heter, v. a. wiljellä maata la⸗ 
piolla. NU 

Lochies, f. pl. jällimenot, jälleifet. 
Locman, f. Lamaneur. <. 
Locomoteur, trice, Looomotif, ive, 

adj. tuljetusneuwoithin kuulua, ful 
jettama; — l-ive, /. machine 1-e, höy- 
ryweturi, lofomotiwt. | 

Looomotion, /. tuljetus, kulkeminen. 
Locomotivité, . tuljetusmoima. 
Looution, jf. puheenparfi; omituinen 

laufuntotapa. | 
Lodier, ms. topattu muodepeitto. 
Lods (= 100), m. pl droit de I. et 

ventes, malju, jota lüduiberralle ſuo⸗ 
ritettiin taloa myydesjä. — 

Lof, m. (meritm.) tuulipuoli, [uus 
marti; aller au ]., lääntyä tuuleen; 
tenir le 1., pyfyä tuulenpuolella; virer 
L pour L, Pääntyä tuulen mutkaan. 

fer, v. m. purjehtia poikki tuulta 
bbeu. 



Loga 

Logarithme, m. logaritmi. 
Logarithmique, adj. logaritmi, 
Loge, f. mökki, maja; toppi, kammio ; 

orttimartijan huone; logi (näytelmä. 
uoneesfa); foppelo; hytti, kajuuta (lais 

wasſa); markkinaloju; waatteuslame 
mio (teaterisfa); wapaamuiurarien logi; 
enropalaisten kauppapaikat Aſiasſa, Afs 
rifaëfa j. n. e.; fiemenkota; urknin pal- 
jeslaatikko. 

Logeable, adj. mutawa 1. fopima 
aſuttawakfi. 
Logement, «m. tale afuinpailka, 

olopailla, maja, majatalo, forttiert ; yö- 
ſija; majotus; mallitus, linnotus. 

Loger, v. n. ajua, majailla, oleskella. 
v. a. pitää tykönänjä, majauttaa, ottaa 
hnoneeſenſa. — So 1., v. r. majautua, 
ottaa tyyskijanja; rakentaa itfellenfä 
afunto; marusetaita wallituffilla, lin⸗ 
notuffila. 

Logette, f. mökki, Poppi, hökkeli. 
Lo , 090, s. majatalon pitäjä 
aol aa wäestöä marten. 

gioion, m. logikasja hymin har⸗ 
jaantuuut; fogifan oppiwa. 

Logiane, f. Togita, järkels-oppi. — 
ad. ogillinen, järjellinen, johdonmu⸗ 

inen. 
Logiquement, adv. logillijesti, jobs 

bonmulatfesti. 
… Logis, m. afnnto, afumus; Loti; ma- 
ja; au 1., fotona. 1. mé re 

ue, f. 1. cieuse, 8 
laefu, algebra, J aja logaritmia Täyte 

n. 
Logographe, m. pilalirjuri. 
Logographie, f. pikakirjotusstaito. 
Logogriphe, 7. punstami-armotue. 
Logomachie, f. janatiista. 
Loi, f. lafi, fääntö, afetus, Päeky; 

rahametallin fäätty puhtaus; gens de 
1., lainsoppineet; faire 1. olla lain⸗ar⸗ 
woiſena; 1. organique, ſauntd, ohje 
fääntö; 1. fiscale, weronkanto-fääntö; 
1 bursale, fnostnntamweron-afetus; 1. 
d'exception, poiffeusiati; 1. fonda- 
mentale, perustuslati. 

Loin, ado. ja prep. fautana, etäällä; 
fauas; de 1., Pankaa, Paukaifesta; vous 
me parlez de 1., puhutte faufaifista 
ajosta; c'est le souvenir de L., fepä 
muistaa ammoifia aikoja. — Du plus 
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1, , aussi 1. que, du plus 1. 
ee Vai apperçu, lohta fin tan 
aa hätä Guomafin; du plus L que 
jo me souviens, niin pitkältä fnin woin 
muistaa. — Au 1., adv. taun, fauta- 
na, faufaa. — Au plus 1., adv. niin 
fanas tuin mahdollista, kauimmalla. 
— L. à 1, 401. à L, adv. etäällä tois 
nen toifestanfa, pitkillä wüfimattoille, 
fekä tääkä; filein tällöin, wälteten. 
— vu prep. faufana (jotkin); fans 
ana fe. 
Lointain, aine, adj. faufainen, etät» 

nen, liasta — m. perä-ala, tala- 
likko (taulusfe). 

Loir, m. pähkinäkiiri (myorus lis). 
Loisible, adj. {utvallinen. 
Loisir, m. joutohetki, joutilaifante; 

tilaifuus. 

Lonbaire. (aut m j. lantees, 
Lombard, m. lainapanfti, fombarbi. 
Lombes, m. pl. tupeet, lauteet. 
Lombrio, m. onkimato, fafiainen: ſuo⸗ 

limato, fuolintfainen. 
Lombrical, ale, adj. fnolimabon 

muotoinen. 
Lonchitis (ch =), /. hiivenporras 

i! jon m. ry —— Gitet 
&, gue, j. pitkä; 8, i 

nen, toreftainen, mittainen. pitkäkli 
nen, wiikkoinen; latvea, laaja; à la 1-e, 
ailaa mwoittaen; de 1-6 main, ammois 
fista ajoista. 

Long, m. pituus. — De 1. Du 1, 
Au 1, adv. pitkin pitkin pituuttanfa. 
— Au L, adv. laaja ta ja lawealta; du 
1. et du large, ristin rastin. 
Long F. pitkämielifyyd. 
Longe, f. ritmmmarfi; twafilan, mets 

ſaͤwnohen reifi. 
nger, v. a. fultea pitkin; ulottua 

pitkin, olla pitkin: l’armée longe a la 
rivière; le bois longe la côte. 

Longévité, f. pitkä-ikäifhys. 
E Longimétrie, f. pitaudemnittans. 
€ €. 

Longitude, /. longitudi, pitkin-aste, 
puolip * iiri. ale. ad N 

6, adj. pitkinpäin 
olema 1. tulkeiwa. 

Longitudinalement, adv. pitktapäin. 



Long 

Long-jointé, 60, adj. pitäiäärinen | 
o Lamgta 

ps, adv. fanon, kanan ai- 
yal, Ritä on pitkä aika; de 

longtenpa pitkään, ifoou aikaan. 
ague, f. pitkä tawuu. — À la L, 

adv. an pitkään. 
esi nguomont, adv. fanan, pitkülli⸗ 

Longuemain, adj. =. pitläkätinen. 
—* ot, otto, adj. pitulainen. 

| pituns; hitaiſuus, wit- 
—e* pit alifyys; — l-s, pl. wii⸗ 
mute, W witfailus. 
Lonkite, 1. Lonehitis. 

(= off), m. Kiemwittämä 1. 
Ter ääte. 
Pin, m. palanen, muru; ofuus, 

" Logunoo (ga = lu), adj. tielemä, 
puhelias 

Loque, f. £. vin, tilla, aista, ryyſy; 
(oem) sija koiſonpun (solanum dul- 

uèle (qu = ty), aasteliai⸗ 

mi W . * u i, Gala, lin 
a *8 m”. —* alkunan luu⸗ 

Togueteux, euse, adj. ryyſyinen, til- 
Painen. 

Loquets, m. pi. reifimikkat, maba- 

va otto, f. till ri u anen, riepnnen. 
Lord, m. lorbi, englantilainen ar⸗ 

wonimitys, ire 
or, v. a. millua ffnbun; a 

ma (ormjetilla tatfella. > 
Lorgnerie, f. willuminen, falaa ja 

lempeästi fatiele eminen. 
Lorgnotte, f. fornjetti, Kiikari. 
Lorgneur, euse, f. wikkuttaja. 
rm m. fornjetti. 

m. fubanfeittäjü (oriolus gal- 

v armi f. Vienotaonta, Hienota- 

“Lara, m. Hienoisfeppä, lalujeppä. 
v. ja prep. pour 1. ä 

aja Aloin; dös lors, hit aaïta, 
gun a ajasta; fie,  jentähden; 1 . de, fé 

aifaan, fillo 
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rielemyya. * 

Loug 

Lorsque, con. Tun, fifloin fun. 
Losange, /. ” vinoneliö; eräs hyykärs 

meen lajit. 
Lot, m. ofnus, oja; arpaliteta, ars 

pafeteli; arpawoitto; (furo.) kohtalo. 
Loterie, f. arpajaif et, arpakauppa. 
Lotier, m. maite, afanbammag (lo- 

tus cornioulatus). 
Lotion, f. (luotus, wiruttaminen, 

huhtominen; kylpy, kylpywefi. 
tir, v. a. panna arvalle; jalkaa; 

foettaa, tutkia muorimalmia. 
Lotissement, m. ojuulfiin panemi 

nen ]. jakaminen. 
Loto, «n. arwanlyönti, arpalauppa. 
Lotos, 1. Lotus. 
Lotte, f. made. 
Lotus, Lotos, m. lotus-⸗taswi. 
Louable, adj. Kitettämä, ylistettämä, 

tebuttawa; fortea-arvoinen, earmollis 
nen; raitis, terweellinen. 
Louablement, adv. liitettämästi j. 

n. € 
Louage, m. woura, wuofra; prendre 

à 1, wourata; donner à 1., antaa 
wonralle; cheval à ]., wourahewonen. 

Lonange, f. liitos ylistys, febu. 
5 Louanger, v. a. tiittää, ylistää, fe. 
ua. 
Louangeur, euse, s. tiittäjä, ylistä- 

jä, kehuja. 
Louche, adj. Piero, Parjas-, wino- 

filmäinen; karſas, wino; epäjelmii, ars 
weluttawa, falfimielinen. — m. (lutv.) 
epuſelwyys, kalfimielifyys, määryys. 

Louchement, m. Yarfastaminen, Lars 
faafen tatfominen. , 

Loucher, v. n. farfastaa, Patfoa far- 
jaafen, fieroon. 
(ai Louchet, m. eräs lapion 1. tuolan 
ait. 
Louer, v. a. wourata, wuofrata; 

pestätä; antaa wouralfe, muokralle, an- 
taa täytettämäti (makua wastaan). — 
Se 1., v. 7. ottaa pesti, tehdä työtä päi- 
wäpallasta. 

ouer, v. a. Tiittää, ylistää, kehua. 
— Se ]., v. r. (de) 'terskata, tiittää 
itjeänjä jetkin; olla jhkin tv” tymäinen. 

Loueur, euse, s. mouralle antaja; 
ylistäjä, kiittäjä. 

Lougre, m. fuuferi, eräs mähäinen 
fotalaiwa. 



Loui 

Lonia, Louis d'or, taltavafa (=24 
livre'tä). 

Loup, m. fuft; hukka; eräs tähtifike» 
50; (yöpä, mätähaama, mätäpahta; jul- 
lonsfaltfla, snuija; famettinen naamari 
Pa opastetta wastaan; 1.-cervier, 
ufteilmes; — 1.-garon, ihmis-fufi, tb 
minen fuben hahmosja, keijukas; (kuw.) 
torahammas; 1. marin, eris kala (anarr- 
hichas lupus). 

Loupe, f. liika, kuhlo, [yhylä; pabta 
(punsia); Tanrenansta aurinfolaft ; 
tuleentumaton kallishelmi; eräs hewo⸗ 
fentauti. 

Loupeux, use, adj. pabfainen [pnus- 
ta]; liikoja, kuhloja, tyyliä kasmwattawa. 

Lourd, rde, adj. raskas; palju, jä- 
teä, törkeä, fuunuaton; cmpels ⸗ 
maton; (fuw.) kankea, tyhmä; ifütoë, 
tafittaiva; maison 1-e, kuluttawa ta- 
ous. 
Lourdaud, aude, s. tolmana, tomp- | 

peli, pöö, tökerö; 1. de village, maa- 
moutlta. 

Lourdement, adv. raskaasti j. m. &. 
Lourderie, f. Yömpelyys, pöidömäi- 

tyy, —— 
ourdeur, { raslans; lömpelyys. 

. Lourdise, t. Lourderie. 
Loure, f. eräs ylkfitotinen tansfi. 
Lourer, v. a. fujuttaa yhteen, yhdis- 

tää nuotit. 
Loutre, f. fautfo, faarwa. 
Louvat, m. ſuden penifta. 
Louve, f. naarasfufi; irstas nainen; 

foivanleula (rauta, jolla nauloja j. n. 
c. murretaan 109). 
Louver, v. a. nostaa 1. murtaa foi. 

t a. 
Louvet, ette, adj. fubeubarmaa, bal: 

laa. 
Louvetean, adj. fuben penikka. 
Louveter, v. n. poikia [jubesta]. 
Louveterie, f. falusto fuden-ajoa 

mwarten; paifla, miefü fitä fäilytetään. 
Louvotier, m. talollinen, jota on ot- 

tanut janttiatfenja ja pitääkjenjä fa. 
[nstoa ſuden⸗ajoa warten; ue 2 
jä; grand 1, jabtiberra, joka: juden- 
ajoa johdattaa. mowi 

avo m. lnowiminen, polwei⸗ 
leminen —— m? 
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Louvayer, v. n. (merim.) laowia, 
poliveilla. | | 

Louvre, m. funintanllinen palatfi Pa- 
vifisja; lomea rakennus. 

Lover, v. a. (twerim.) Mer köh⸗ 
ftä. — So 1., v. r. mutlistella, fouter- 
rella [fürmeesth]. 

Loxodromie, f. (merim.) wiistolnl- 
tu, foridn —— Tian L. 

xodromique, adj. ligne 1., wiima, 
jola tumaa van Piiskontultaa. 

Loyal, ale, adj. lainmukainen; oi. 
lea, todellinen, wmäärentämätöu ; rebellis 
nen, wilpitön, kunnollinen, hurskas, fuo- 
ra, wafaa, nskollinen. 

Loyalement, adv. vehellifesti j. x. e. 
Loyauté, f. uslollifuns, rehellijyys, 

hurskaus, kunto. 
Loyer, m. Guoneen hyyry, majawous 

ta; päimäpallla; pallla; palkinto. 
Lozange, t. Losange. 
Lubie, 7 fummallinen fuje, oikku. 
Lubricité, f. riwous, ruolottomuus, 

irstaifuus. 
Lubrifier, v. a. tehdä niljaffaaffi, 

liuftaaffi. 
G Lubrigue, «dj. riwo, irétas, Baures 
108. 

Lubrigaement, ado. rimosti. 
Lucarne, f. ullafon alkuna. 

, L noide, adj. (huv.) [elmä, waloifa, 
artfa. 
p 11016, S. ſelwyys, feflebs, tart» 

us. 
Lucifer, m. pimeyden ruhtinas, per- 

tele; aamutähti, Venus. N 
Lucimètre, m. tone, jolla mitataan 

walon woima. 
Lucifuge, adj. waloa tammoma. - 
Luoratif, ive, adj. tuottama, hyö⸗ 

tyijä. | 
Lucre, m. tulo gloss woitto. 
Lucubration, (. Elucubration, 
Luotto, f. litalielele. 
Lueur, f. fiilu, Gohde, fuumotus, 

Baamotus; wimahdus. 
bre, adj furullinen, furkea, 

funtf 
Lugubre ads. vulli esti i. 

Lai, —— ne jes ime 
Luiro, v. m. loistaa, Liiltää, nu. 

mottaa, Gohtaa; haamottaa, wilahtaa, 
wimabtaa. 



Luis 

Læisant, nto, adj. tetetawa. — m. 
fitlto (Tanaan). — f. erittäin kiiltää 

uites, /. kiwetjet. 
—— Pr Manor laji. 
Lumbago (lum == font), m. farwe 

von waiwa; lonfautvaitva. 
Lumière, /. wale, walaistus; päivä 

TO, m. (raam.) walkens: 
Dien fit deux grands 1-s; walaistus 
(tirkosfa); kasvot, filmät, 
Lumineusement, adv. felkeästi j. n. €. 
Lumineux, ouse, adj. felleä, tirlas, 

loistawa. 
, adj. tuus, kunn⸗, knuhun 

fuufntwa; cadran 1., fuufello; année 
1, Tuumuoft. — f. eräs kaswi (osmun- 
da lunaria). 

! Lunaison, /. fuun fierto-aila; kuu⸗ 
an 
Lunatique, adj. fuubullu, fuufans- 

raimwoinen; tnufausiofea (hewonen); 
(kuw.) haawekfiwa. — m. haawekſija. 

Lundi, m. maanantai; faire le 1. 
pitkää joutomaanantaita. 
pa; (fu tuu; tuuklaufi; 

-— 

wanh. tem.) 
opea; (Tuw.) oikku, elki, Hi; nouvelle 
-, Uttflkuu; pleine 1., täyfiluu; la 1. 
de miel, lempiwiilot; demi 1., (lin 
not.) eräs linnotuljen laji. 

Lunette, f. fuureuuuslaft; 1. Vap- 
proche, de longue vue, fiilari, pit 
läfilnë, nälötormwi, tubi; kellonkehä, 
johon Taft on fiinnitetty; — 1-8, pl 
lofjilmät; wähäifet affunat torneisfa 
tahi holmisfa; faibtimet (päitfimisfä); 
maflinlämet, tarmetnoli ; li : innun vintas 
un. 
Lanettler, m. lafifilmäin tekijä, Laups 
a 
Lunicole, m. tuun afujain; fuuu 

palvelija. 
Luni-solaire, adj. cycle 1., tuun ja 

anringen yhdistetty kierto-aila (= 532 
muotta). 
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Lunistice, m. Tunnfelfane, num ol» 
leéfa edimmäkkään päimäntajaajasta. 
uunule, f. puolikuun-muotoinen Ius 

wto 
Luperoales, f. pl. Pan-jumalan juh⸗ 

la (vomalaifilla). 
Lupin, m. farwaspapu, kohwipapu 

(lupinus). hilpeä, telp 
uron, onne, adj. hilpeä, kelpo, ais 

las. — s. hilpeä, kelpo ]. aika mies 1. 
nainen. 
L , m. Liillyttäminen. 
Lustral, ale, adj. eau 1-e, puhdiss 

tusmwefi (muin. rom.). 
Lustration, f. puhdistusahri; (muin. 

rom.); äskenfyntyneen lapfen pirsfots 
taminen wedellä (muin. rom.). 

Lustre, m. loiste, kiilto; kiillotus. 
aine; loisto, kunnia; wiifimuotinen ais 
kakauſi; kynttilänkuumi; kynttilänkans 
natin. 

Lustrer, v. a. fiillottaa. 
Lustreur, m. fiillottaja. 
Lustrine, f. lystrini, fitltofangas. 
Lustroir, m. tiillotushuopa. 
Lut (t ääntyy), m. Titti, 18los. 
Lutation, 7. tittaus, isfostus. 
Luter, v. a. fitata, iskostaa. 
Luth (t ääntyy), m. luutu (eräs fans 

teleen laji). | 
Luthéranisme, m. lutherilainen us: 

fonsoppi, Mmtherilaifuus. 
Luthérien, enne, adj. [ntherilainen. 
Luthier, m. fielifoittimien tekijä. 
Lutin, m. fotobaltija, touttu, peifto, 

keijukas, lietfiô; reuhaklo, riehaklo. — 
adj. wireä, nuttera, toimelias; meitils 
tamainen, weffuloinen; miehättämä, bi. 
mottawa. 

Lutiner, v. a. waiwata, häiritä. — 
v. n. fummitella, aameilla; renhtoa, 
rtehata. | 

utrin, m. laulupulpetti (tirkosfa), 
firffolanlaja. | | 

Lutte, f. paini, patniminen, taiste- 
(n, famppaus; de haute 1., patotta- 
malla, palosta; de bonne 1., rebellis 
(esti, milpittömästi. 

Lutter, v. n. painia, taistella, kam⸗ 
pata. . se 

Lutteur, m. paininlyöjä, taistelija. 
Luxation, f. uiufabbus, nimellys, 

uyrjähdys. 
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Luxe, m. upens, loiétatvuus, beb-| Lycanthropie, /. mietipuotifnus (!. 
fawuns, ylenpaltijuus, ylelijyys, lois | e. f.). 
teliaifuus, ämeriätjyys; loristeleminen.| Lycée, sn. yhteinen Garjotuskonin 

Luxer, v. a. määntää jäjen fijoile | (greefalatfilla); Aristoteleen Loulu; hä- 
tanja. nen filof inen lahloinnta; (tuw.) 

Luxueux, euse, adj. upea, tlenpal- | opisto, oppilaitos, oppihuone, koulu. 
tinen, ylellinen, loistaa. Lychnis (s ääntyy), m. eräs faswi. 

Luxure, f. irstaifuus, haureus. Lycopode, m. lielo (lyvopodium). 
Luxurieusement, adv. irstaasti. Lymphatique, adj. lymphatinen. 
Luxurieux, euse, adj. ir8tas, ban-| Lymphe, # Wweri-neste eläinten runs 

relias. miisja ; mehu 1. neste lasweisfa. 
Luzerne, f. tylmämailanen, (nfecnis | Lynx, m. tlwes. 

rnoho (medicago sativa). Lyre, f. lyyry. 
Lugernière, f. lufernipelto. Lyrique, adj. lyyrillinen, lauluru- 
Ly, m. liinalainen peninkulma (== 1/,, | uollinen. 

liene). Lys, 1. Lis. 
Lyöanthro e, e. mielipuoli jola| Lysimachie, ranta-alpi, kuiemakheis 

Tuntee olewanja ſufi. nä (lysimaohia vulgaris). 

M. 

Ma, f. pron. miuun, 1. Mon. Mäohe, f. eräs taswi. 
m. Mac⸗Adam'in Pekfine| Mächecoulis, Mäohiooulis, m. wa- 

nön mukaan rakennettu tie, makada- | rnstus marfinaijen muurin edustalla 
moittu tie. Wwanboisfa linnoisfa; ampumarei'ät [els 

| iser, v. a. malabamoita | laijesja etumarustukjesfa. 
o , J Mâchefer (er = är), m. raubautuo- 

aque, m. eräs apinan laji. na, starsta, wafarantafeet. 
Macarot, 1. Mascarat. Mächeliöre, adj. f. dent m., posti-, 

wo8. U Mäohement, m. pureffiminen. 
Macaroni, sm. mafaroni. Mâchemoure, /. laimaleimän muru⸗ 
Macaronique, adj. malaronilainen jet. 

Mäoher, v. a. pureffia, puruêtaa, ma- runonlaji (1. Macaron6e). 

Macaronée, /. runo, josja käytetään tustaa; m. de haut, ruofabalutta ſyd⸗ 
bä; m. son frein, pureffia luolaimia; roistomäen fanoja latinaifilla päätteillä. 

, Macédoine, /: monenkaltaifista 110" | m. à vide, tyhjiä toimeita Hantoa. 
alasmetsta ja hedelmistä walmistettu Mâché 66, part. ja adj. pureffittu, 

walmistettu; furwottu, pienennetty. ruokalaji; Erja, Riältämä otteita mo- 
u 8 irjalli sta. 
“acer n itjallifista teotfiata Mâchour, euse, s. Juretfijo, matus- 

taja; [yömäri, ahmatti. 
, L. Masser. 

Macération, D medesjä liuwentami⸗ 
ur Machiavélique, adj. Macchiaweli⸗ 

nen, Macdiamwellin mwalttollisten peri- 
nen; libanfa ittaminen paastolla, 
tuoëlimifella j. m. e. 

érer, v. a. linmwentaa; fibuttaa | aatteiden mukainen; (fuiv.) petollinen, 
lihanja. tawala. 

Machabées (ch = f), m. pl Mafta- lä! Machiavélisme, m. Moecchiawelli⸗ 
beain kirjat (pyhäsjä raamatus[a). fuus. 
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Machtavéliste, m. Macdjiawellin 
malioroppia harjottawa. 

Mâchicatoire, m. aine, jota purelfi⸗ 
taan, maan ei fyödä; prendre tabac 
en m., purra tupallaa. 

Machicot, m. (wanh.) luffari. 
Mäohiooulis, 1. Mächecoulis. 
Machinal, ale, adj. foneentapainen, 

melanillinen. 
Machinaloment, adv. foneentapais 

es 

Maehinateur, m. juonittelija, wirit⸗ 
täjä, nostaja. 

Machination, f. juouitteleminen, [as 
Tabanffeiben wirittiminen. 

hine, f. tone, työkone, taitofone, 
melanillinen laitos; (lum.) temppu, 
konsti, juoni, mutka; m. électrique, 
fähkökone; m. pneumatique, ilman- 
pumppua; m. à vapeur, höyrykone; m. 
architectonique, rafennustone, linnun 
& j. m. f.; m. infernale, räjähdys⸗ 
Tone; taideteos; malonftjotus-taito maa- 
laulfeeja; ce peintre entend bien la 
m. 

Maohiner, v. a. juonitella, miettiä 
falajuonia, nostaa turmiota. 

Machiniste, m. toneenfäyttäjä, ma- 
sta. 
Machoire, f. Yenkapieli, leuka; pibti; 

pysfynhanan fuu 1. pihti, josja limfis 
on; (luw.) tyhmyri. 

Mâchonner, v. a. mattötaa; mu 
feltaa, mähktä, mofnta; (kuw.) mutis- 
ta, murista. 

Mächurat, m. firjapainon oppilas; 
tubrija, poropenkalo. 

hurer, v. a. tubria, tahrata, höl⸗ 
PO tabraifesti painaa (firiapainos- 
a 
Macis, m. nmstati-futfa. 
Macle, Macre, /. eräs taswi (trapa 

natans); eräs fristallimainen kiwen⸗ 
laji; eräs werkon laji. 

Magon, m. muurari; maître m., muu» 
rarimestari; franc-m., mapaamuurari. 

, M. MUUTAUS. 
Magçonner, v. a. muurata, muurata 

kitnni; huonosti 1. karkeata työtä tehdä. 
Maçonnerie, f. muuraustyö; muus | nät 

tarisammatti; mapaamuuraus. 
que, adj. wapaamuuraus⸗ 

wapaaninurantſeen kuuluwa. | 
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, ju ao0uha, m. eräs parempi tupalan 
a + 

Maoque, /. bamppu-, pellaislouttu. 
Maoquer, v. a. foufuttaa (pellamia). 
Macre, 1. Macle. 
Macreuse, f. musta fnorfa, meri= 

teitä, Lää hal , 
ACrOC e, adj. [uuripäinen. 

Macrocère, adj. pitkillä tuntofar- 
willa warustettu [Byönteifistä). 

Macrocosme, m. maailmanralennus. 
Maorophylle, adj. fuurilebtinen. 
nl vatioho, adj. pitküriwinen [rue 

nosta]. 
Macuiature, j. mafulaturi, präntis- 

ſä foaistut arfit; m. grise, kätirrepa⸗ 
peri, törttöpaperi. 

Maovle, /. Er a täplä; auringon 
pilkku; mika, mwirhe, mamma: agneau 
sans m. 

Maculer, v. a. foaista präntättyä 
paperia. — v. m. foaista. 

adame, f. armas voua, ronafeni; 
rota; jouer à la m., olla mieraifilla 
olemananfja; — Mesdames, pl. rouas- 
wäki, rouakjet; jouer à la m. olla 
mwieraifilla olemananfa. | 

Madéfaction, /. fostuttaminen, fiots 
taminen. 

Madéfier, v. a. fostuttaa, liottaa. 
Mademoiselle, f. mamfelli, meitt, 

röskinä; (wanh.) ranskan Puninkaan 
meljen wanbin tytär. | 

Madone, f. mabonna, neitfÿt Maas 
via, pyhä meitfyt. 
Madrague, f. makrilli⸗nuotta. 
Madras, m. eräs puolifilkin laji. 
Madré, 6e, adj. täplikäs, pilkullinen, 

tiilerintäplikläs; nimerännäkvinen; kir⸗ 
jaa; miekas, kiewas, fulkela. — m. 
weijari, loiranfilmä. 

Madrépore, m. tähtikoralli. 
Madrier, m. palju tamminen lankku. 
Madrigal, m. mabrigali, eräs ru- 

nouben laji; fiemät mielityspuheet nais 
file. 
ésdrigalier, m. mabrigalin fepits 

täjä. 
fparure, F. täplikkäijyys; niwerän⸗ 

Maëstral, €. Mistral. 
Mafflé, 6e, adj. ja s. palfnpostinen, 

publea, puhlatta. 
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m. malkafiini, warastohuo- 
ne, tawarabnone, mwarasto; marat, ta» 
wara; waunun laatikko; muutautain 
aikakauskirjain nimitys; m. Varmes, 
afehuone; m. d'artillerie, tylti-afeisto. 
Magas , m. malafiiniin pano, 

mwarasto; malafiinimalju. 
er, v. a. panna malafiiniin; 

malafiinoita, panna warastoon. 
Magasinier, m. maflafiinin hoitaja. 
Magdaléon, m. laastaripötty. 

e, m. magi, itämaan witfas, tie 
es m-s, tietäjät idästä (Math. täjä; 

D ccm, enne, s. noita, noita-akka. 
Magie, f. noituus, tailuus; lumous ; 

harhaus, näöuharhaus; m. noire, loib- 
totaito, noituus; m. blanche, filmän- 
tääntäjä-taito, 

Magique, adj. (umoawa, hurmaava; 
ihastuttama, miehättämvä. 

Magisme, «m. magein oppi, itämai- 
nen mwiifaud. 

Magister (er == är), m. kylakoulun⸗ 
opettaja. 

Magistöre, m. Maltalais-ritarilune 
nan fuur'mestarin armo; eräs pulmeri, 
jolla ennen [uultiin oleman erinomair 
nen parannuswoima. 

Magistral, ale, adj. vöyhleä, füste- 
mä, mestaroima; commanderies m-es, 
fuuv'mestarin wirlatalot; ligne m-e, 
päämwiima pohja- 1. afemapiirrokjesja. 

istralement, adv. röyhkeästi j. 
n. €. 

Magistrat, m. wirlamies; maistraa- 
ti, faupunginballitus. 

istrature, /. wirla; wirla-aila; 
mirkamiehistö. 

6, adj. jalomielinen, yle» 
wämielinen. 
, Magnanimement, adv. jalomieli- 
esti. 
Magnanimité, /. jalomielifyys. 

at (gn = ggu), m. magnati, 
puolalainen ylhäinen aatelismies. 

Magnésie, f. magnefia. 
Maguétique, adj. magnetillinen. 
Magnétisation, f. magnetillifekfi faat- 

taminen. 
ta Magnötiser, v. a. magnetillijekfi (aat- 

a. 
Magnétiseur, m. magnetivitfija. 
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m. Utagustisuri, may 
netillinen woima. 

Magnifioence, f. tomeilemaifuue; to- 
menus, prameus; yliopistojen vehtorien 

aa aniee. Listää, kiittää. ifer, v. a. ylistää, kii 
Magnifique, adj. fomea, pramea, lois- 

tava, mainio. 
Magnifiquement, adv. tomeasti j. 

u. & 
Magot, m. maralatti; vuma 1. raa⸗ 

la mies; Guonosti tebty porsliinikuima : 
m. de la chine, fiinalainen posliini- 
tytti; aaruihanta. 

Mahogoni, m. mabogni-puu. 
Mohométan, ane, adj. ja s. mao 

metilainen. 
Mahométisme, m. mobometilaifuus, 

Mabometin usfon-oppi. | 
Mahonno, f. turililainen faliaaft. 
Mai, m. tonloluu; tulkaisjalko; champ 

de m., muinotjen ranélalaifen ylhäi 
(ön toulokuusja pidettämä maltiolse 
ous. 

IT, v. n. 
Mail, m. maila; mailapeli; rata mais 

lapeliä warten; tämelypailla faupuu- 
gisfa. 

Maille, /. ſumus, filmä; filmutfen 
folmu; pantjarirengas; täplä jilmästä; 
täplä peltolanan firmesfé; äyri. 

Maillö, 6e, part. ja ady. filmustettu; 
werfonfaltaiuen; fer m., rautainen af- 
funariétilto. 

Mailler, v. a. pantfarilla marustaa; 
filmustaa, filmukoita, tehdä filmiä; rise 
tilonkaltaijelfi muodostaa. — v. +. ja 
Se m., v. r. jaada täplät [nuoresta pel- 
tolanasta]. 



Mail 

Maillot, m. nuija, Taxttu, UE. 
Maïlletage, «m. (laimw.) naufottami- 

nen. 
Mailleter, v. a. (laiw.) naulottaa. 
MaiNoche, j. fuuri puunnija. 
Maillot, m. tapalo. 
Maillotin, m. fotanuija; — m-8, pl. 

kapinoitfijat Parifisja muofina 1381— 

Maillure, /. petolinnun fiipien kir⸗ 
jawuns. 

. ff, koura; (kuw.) tüte 
wyys; (foit.) formifukkeluus, formi- 
pano; ala; tu; (korttipelisfä) 
etulafi, pisto, tilli; kirja (paperia); 
apinan fi; haukan jalka; etukäpälän 

enkmäinen jäjen Dyönteiksjä ; (ta 
tärhi, fierre; bitlilasta; tonttu, josja 
laiwon-Hmpüri riippuu; koura, josja 
wannujen hihnat owat kiinnitetyt; we⸗ 
toreugas laatitosſa; loukku; woima, 
walta, Läfi; m. courante, muistiinpa- 
no-lirja, muistoliista; m. coulante, 
füfipuut; à la m., füfin, kädesfä, Täte- 
hen, Wfikä, faataiina: fait à la m, 
avoir à la m.; mettre à la m.; être 
à la m.; de la m. fäbellä, 14 
fin; sous la m, täpdä, faatawana; 
sous m. wähitellen, falamwihlkaa: à 
deux m-s, molemmin fäjin; à plei- 
nes m-s, täyfin füfin, runfaasti, mil» 
jamwasti; à belles m-s, mielin mää. 
vin; combat de m. fäfttähnmä, füft- 
ottelu; coup de m., älli-armaamaton 
ryntäys; les arts de la m., tüfitybt; 
en m. tierce, fofmannen miehen Hals 
tuun, luotettamaan taiteen; mener à 
la m., tainttaa MNdestä; m. morte, Fäfi, 
jofa hermotonna lepää; il n’y va pas 
de m. morte, fiellä otellaan tuimaëti; 
être aux m-s, olla Päfikähmäskä; mett- 
ro aux m-s, faattaa riitaantumaan; 
avoir la bonne m., olla bätemä, kuſi⸗ 
töihin ; avoir la m. bonne, 
olla yritykfisjänjä onnellinen; avoir la 
m. re, olla kärtäs lyömään, käyt- 
tää pitkiä formia, lempeästi Kallita: 
avoir les m-s nettes, olla veljellinen; 
avoir la haute m., olla toista mab- 
tawampi; changer de m., joutua tot- 
ſelle omistajalle; faire m. basse, ha- 
tata kuokialfi, Pärittää; forcer la m. 
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à qn, palottaa jhlin; monter m. avant, 
kiiroetä [öepäin. tattoo: työpait 

ain-d'oonvre, j. 8; työpallla. 
Main-forte, f. afeellinen woima; 

lainwoimainen apu. 
Main-levöe, /. talamarikosta päästö. 
Main-mottre, v. a. (un serf), fuoda 

orjalle wapaus; mainmis m., wapau⸗ 
tettu orja. 

Main-mise, /. tafawariffo. 
Maiumortable, adj. iluisten laitos- 

ten (kuten kirkot, fatrasbuoueet, oppi- 
laitolfjet) oma; luomwuttamaton. 

Mainmorte, f. niiden tila, jotka olis 
wat maahan Tiinnitetyt, eimätkä moi- 
neet omatjuuttanja mapaasti käyttää, 
fnowuttamaton tila; gens de m., or: 
jat. 

Maint, nte, adj. motti. 
Maintenant, adv. nt. 
Maintenir, v. a. pitää fo'osja, tu- 

Pea; pitää mwoimasja, fäilyttää; mwäit- 
tää, puoltaa. — Se m., v. r. pyjyä, pi- 
tää paitllanfa. 

Maintenue, f. lain wahwistus omis- 
tussoileubelle; pleine m., fiinnefiria. 

Maintien, m. woimasſsſa pitäminen, 
kannattaminen; ryhti. 

Mairain, m. f. Merrain. 
Maire, m. pormestari. 
Mairesse, f. pormestarin puolijo. 
Mairie, f. pormestarin wirfa, -pale 

welusaila; -wirfabuone, raastupa. 
Mais, conj. mutta, waan. — ad. 

je men puis m., en woi fithen mitään, 
olen fiihen fyytön. 

Maïs (== ma-if8), m. maift, turkin, 
Webnü. 

aison, f. huone, talo; buonefunta, 
perhe; talonmält, palmelusmäli, feus 
vne; heimo, ſukukunta; kauppahuone; 
m. du roi, tuuintaan bowifunta, ben, 
fimartiosto; m. royale, kuninkaan tar- 
tano; m. du soleil, eläinradan merffi; 
m. garnie, huone tüvfine faluineen 
wonrattawana; m. de prêt, lainakontto⸗ 
ri; m. de ville, raaſtupa; m. de for- 
ce, de détention, turttushuone; m. 
Dieu, mwaimwatshuone; la m. de Dieu, 
Jumalan Huone, tirtfo; Petites-Mai- 
sons, entinen hulluinhuone Parifisja; 
petite m., wähäinen talo falaifia Bu: 
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witukfia mwarten; lever m. afuêtua; täyftitäijoyä, täyfmwaltaijuus; majurin 
par dessus les m-s, päin —5 — wirka. 

Maisonnage, sn. rakennushi 
Maisonnée, f. huonemäli, ta a. 
Maisonnette, f. wmähäinen bnone. 
Maître, m. berra, ijäntä, Haltija, 

omistaja; opettaja, mestari; m. valet 
renfiwoutt; m. garçon, pääfkääli; m 
aliboron, iotietäjä ; m. sot, m. fou, | 
aila narri; m. & hôtel, howimestari; 
m. des hautes oeuvres, mestaaja, te- 
(ottaja; m. ès arts, maisteri; m. d’6- 
guipage, fippari; grand m. : fuur'mes- 
tari; petit-m., teiffari; en m., mesta- 
rillijesti, ifäntänä; un m. homme, ai⸗ 
fa 1. felpo mies; se rendre m. de qe., 
anastaa, wallottaa. — m-s, pl. ratſu⸗ 
mies. 

Maitresse, 
emäntä; omistaja; mestaritar; armas 
inen, tulta; petite m., muotinufti; m. 
emme, reipas mwaimo, waltaa pitämä 
affa 

Maitrise, f. mestaruus, mestarin ot- 
keus; ammattikunta; tuoripoikain lau 
fufoulu; la grande m. de Malte, mal- 
talais-ritarifunnan juur'mestarin wir⸗ 
fa; m. des eaux et forêts ,ylijabtimess 
tarin wirta. 

Maîtriser, v. a. fuistaa, wallata, 
hallita, tulista, majentaa. — Se m., 
v. r. hillitä 1. hallita itjenfä. 
, Majesté, F. majesteeti; ylemmyys, ja⸗ 
ous. 
py Majostuonsement adv. majesteetile 
ifesti 
Majestueux, euse, adj. majesteetil- 

— ylewä, jalo. 
Majeur, eure, adj. täyftsikäinen, täys 

patine: torteampi, | ſunrempi; tärs 
eä, melkoinen, armoin 
Majouro, Î. ellamje (päätösjohdelu 

masſa 
Majours, m. pl. efi-ijät. 
Major, m. Majuri; aide-m., rykmen⸗ 

tin atjutanti; m. de place, platema- 
juri. — adj. 1. État 

Majorat, «m. futufastano; wanbim- 
man meljen bifin perittämä omaifaus. 

ordome, m. ylihomimestari. 
orit6, f enemmistö (Hinestyle 

(esfä); fanfan enemmistö, [uurin oja; 

Galtijatar; roua, 

Majusoule, adj. ja f. Lettre m., af 
tulirjain. 

Mal, m. pala; tusta, waiwa, kiwis⸗ 
ts; kurjuus; onnettomuus; wahiuko; 
tauti, kipu, wamma; haitta; m. de 
mère, fobtu-tauti; m. d’enfant, fyn- 
uytyskimut; m. de Naples, fuppatanti, 
pabatauti; m. de terre, ferpufti; m. 
saint-Jean, m. de Saint, aatutai- 
nen; m. de coeur, fuwotus, eKotws; 
m. d'aventure, formifoi, ibiſs. 
Maux, pi. tustat, miheliäijyys. 

Mal, adj. paja, huono, ounetou; bon 
gré, m. gré, {. Gr6; bon an, m. 
niin Gyrwinä kuin papoimakin —* 

, adv. huonosti, pahoin, oumet- 
tomasti; määrin. 

Malachite, f. malaliti-kiwi, 
Malacie, f. fairaau mieliteot, 
Malacoderme, ad) kuitti (EE). 
Malactique. ag ittämä (lääke) 
—— fairas, huonosti 

woipa. — s 
fairans, tauti, kipua; kul⸗ 

kutanti; (un) fiiblo, mielitelo, bain; 
otosikämä, -Éipu. 

—— f. jairashuone fpitalifia 
warten. 

Maladif, ive, ad. liwulloinen, ki⸗ 

v kaladross J. Tähmeys, 15 vei ue. 6, meyö, fümpely 
maladroit, oite, ner 0 , ème 

, Jaamaton. — s. mp 
? — itement, adv. tähmeästi j. 

Mal m. pehmittäimä Bande. 
Malagnette, PET pippurin laji. 
Malail, m. malajin tieli. 
‘Malais, aise, adj. malajilainen. 

wastus, watma, harmi; 
ati, abbinto; Hunlaijaua, je 
aupäällinen tauti. 

lala, —— Etre Ro 
— l. pulasta olewa ( warojen 
a PAL LA 

bewofen tauti (haas 
wa — & v (aie) 

bänuyt, 8 
drins, m. pi. 2 108» 
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wo ristiretkien aikana; vandlalaifet vo8- 
wot 1360 1. aiheella. 
Mal-appris, adj. ja em. taalla ]. fi- 

mwistymätön ihminen. 
Mal-4- t. Propos. 
Malart, m. Yoiras-fuorja. 
Malavi 6e, adj. ajattelematon, 

tyhmä, röyhteä. 
, RT v. a. (apteet.) ſotkea ({aas- 
aria 
Malebäti, je, adj. ja s. vumamarta- 

loinen, furwaton. 
Malcontont, nte, adj. tyytymätön, 

epäty nant. nto. 
ja s. parjaatva, 

panettelewa ; paneiteija perf 
Mâle, m. miespuoli; koiras. — 

miespuolinen, foiras; (tuw. ) miehukas, | con 
mie DE 

be £ taateltjaseläin ; pillo- 
mus; ti paja linen ihminen. 

bosse, f. mutura; fiero offa; 
rit €. — nt. eräs tn irousſana. 

tu; yi tonte "puoles 
ta f siotuen; liwulloinen, raibnai- 
uen. 
Maléñ adj. turmiollinen, wahin⸗ 

gollinen [Tiertotkhdestäj. 
à la m. onnettomat. 

fa hetkellä, vunettomuudeli; va-t'en à |j 
la m., mene bi 

Malemort, f. äftikuolema, furma. 
Malenoontre, f. tapatnrma, waurio, 

tohtaua. 
encontreusement, adv. onnetto- 

muudelf. 
euse, kowa⸗ 

onninen; turmiollinen, onnettomuutta 

Mal- en-point, ado. pahasja pulasſa. 
Peer v. mää ne ymmärrys, 

mär uomio. 
Maleposte y spi hliteen! Hitto! 

Ta 

(nuo. 
Malévo 
K n 08 vaih pa ap teotiesta: epuloh⸗ 

ta; petos, wilppt, petollinen täytöö. 
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Malfaire, v. n. (ainoastaan inf.) 
tehdä pahaa. 

Malfalsanoe, f. haijyys, pahuus. 
aisant, nte, adj. haijy, paha, 

pa — 
t, aito, adj. pahasti tehty, ku⸗ 

waton, ruma. 
Malfaiteur, m. pahantelijä. 
Malfam6, 6e, adj. pahaan huutoon 

tullut. 
Malgracieusement, adv. epälohte- 

liaasti. 
Malgracieux, euse, adj. epülobtes 

lias, tohtelematon; törkeä, äävytön. 
Malgré, prep. wastoin tahtoa, huo- 

fimatta; m. moi, wastoin tahtoani; m. 
adj. | tout, faifista huolimatta. — M. que, 

con: mailla, ehkä. 
alhabile, adj. taitamaton, ymmär 

tämätön. 
Malhabilement, = adv. 

masti. 
Malhabileté, f. taitamattomuus. 
Malheur, m. onnettomuus, ta apature 

ma, waurio, wabinfo, wastoin äymis 
nen; jouer de m., olla onnettomuu- 
besfa, onnetonna; éprouver des m-s, 
fowat onnet Foettaa; par m., onnettos 
muudelfi. 

Malheureusement, adv. onnettomuus 
delfi, kowakfi onneffi. 

Malheureux, euse, j. onneton, 
fowa-onninen; furja, fatala. — s. m. 
a f. waivainen, raukka, wibeliäinen ; 
fonna, roisto. 

Malhonnöte, adj. funnoton, wilpil⸗ 
(inen; epikohtelias, fäädytön, raaka; 
huono, i 
Malhonnétement, adv. lunnottomass 

ti j 
Malhonnötetö, f. tunnottomuus, wil 

pillijyys. 
Malice, f. pahuus, ilkeys, ilkipintat» 

uus — häiiyys, tujeelijuue; Hu, ilkai⸗ 
1118; kujee ifuus, kujeet. 
Malioieusement, adv. ilkeästi j. n. €. 
Malioieux, euse, adj. ilkeä, ilkipin 

taitamattos 

| tainen, pahafijuinen ; tttuinen, kujeel⸗ 
Mal-ôtre, m. on Aluen tufas | fi ps en. 

5 ement, adv. paban-eltifesti, 
pabanjuonifestt. han ⸗liſhhe; paha 

n no 

ſuopuus, Tate Pftuifuus: tenais 
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fun), wahingolliſune, faastaifunse (il 
man). 

Malin, igne, adj. pabanseltinen, il- 
tel, pahafijuinen, iltipintainen; fui. 
nen, fujeellinen, pistelemä; pahanlaa- 
tuinen; turmiollinen, wahtugollinen, 
faastuttamainen; kamala, w 
1048; fièvre m-e, faastuttawainen, pa: 
bontapainen fuumetauti. — m. le m., 
l'esprit m., pabolainen, pababenti. 
Maline, f. tulwan juoffu, weden älil- 
A nouſeminen meresjä ja iſoisſa 
jo'tsja 

Malines, f. pl. hienot flandrilaiſet 
pitfit. 

Malingre, adj. viutunut, rau'ennut, 
woipunut, hermoton. 
inan, 60, adj. paban-efti- 

abanfuopa. 
ique, adj. acide m. omena 

TT adj. ja s. 
hölmöinen; tolmana, mouff 

Mal-jugé, m. tuomiowirhe. 
m. hieno tahkokiwi. 

Malle, f. fapufälfi, remetti; tawara⸗ 
mytty, autta; postilauklu; posti; pose 
timaumut; faire, défaire une m., täyte 
tää 1. purkaa remetti. 

Malléabilité, /. taottamaijuus. 
Malléable, adj. taottama, jota woi 

taloa 
Mall6ole, f. f. tehräslun, nilkkaluu. 
Malle- -poste, f. postimaunut kirjeis 

tä ja matfustawaifin warten. 
Mallotior, m. matfalaulluin tekijä. 
Mallette, /. lauffunen, mähäinen 

laukku. 
Mallier, m. postihemonen; aifahee 

wonen postimaumnuisja. 
Malmener, v. a. rääkätä, pahoin pis 

dellä, räämätä. 
Malordonné, 6e, adj. huonosti jür- 

jestetty 1. afetettu. 
Malotru, ue, s. boufie, Hlö, Hölmö. 
Malplaisant, nte, adj. harmillinen. 
Malpeigné, fliwottemasti, rydt⸗ 

täifesti puettu Tominen. 
Malpropre, adj. ſiiwoton, ruoloton, 

ryöttäinen, likainen. 
t, adv. fliwottontasti 

pölömäinen, 

j. m. €. 
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Malpeopreti, . Milaijuns, vyttä 
(998. 

aine, liukoinen, ter: 
meydelle in — - 

éant, nte, adj. rusfoton, fittwo- 

Malsonnant, nte, adj. louttaatva, 
vanter [o ao 

t (= malt), m. mallas. 
alter, v. a. imellyttää, maltaikfi 

e altäte, f. laiton fisfominen weron⸗ 
tannosfa. 

Maltötier, m. Aer jälttäjä. 
Maltraiter pahoin pidellä, 

rääkätä, ebptotellä; fo wata, —* 
wa ingoittaa. 

vacée, f. ja adj. J. plante m., 
malva-fuluinen faswi. 

Malveillance, f. pabaufuento, fabe- 
mielijyys, nid ta pahan! 

veillant, nte, adj. ufuopa, 
fabemielinen, pahan-ellinen. v 
Malversation, J. milpillinen hallin⸗ 

to 1. hoito; milppi, prijans. 
Malverser, v. m. toilpillijesti hoida; 

peijata. 
Malvoisie, f. eräs miinin laji. 
Malvoulu, ne, adj. wastenmielinen, 

epäjnofittu. 
Maman, /. äiti, mamma; grand’- 

maman, bonne m., mumme, maort. 
Mamelle, f. vinta, nifü, nänti, aun- 

Mamelon, m. nänni, nunna; (fut) 
pyöreä koho. 
Mamelonn6, 6e, adj raupaumuo- 

toinen, ruuppainen. 
Mamela, uo, adj. ja s. tohorintai- 

nen, iforintainen. 

ton. 

Mammaire, adj. f. 
Mammale, Mammaire, j. rinta⸗ 

rinnans; veine M rintajuont. 
m. ja adj. imettavä 

(eläin). 
Mammone, m. mammona. 
Mammouth, m. Mmuinoinen mammut⸗ 

länmiet, pitäjäläinen; 

(Hp) maas — aijain lan t s 

natinwitiat. N 
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Mancenillier, m. erä puu. 
Manche, m. fübenfija, ripa, kahva; 

auran kurki; foittofoneen laula; lam⸗ 
paanfinttu; branler dans le (au) m., 
huitennella, olla epäilykjisjä, kahdella 
päällä. 
Manche, {: biba; ruisfun letku (fais 

woisfa); eräs ryſän laji; laita falmi; 
Snglannin fanatwa, falmi Englannin 
ja Ranskan mälikä; m. à vent, ilman 
puhdistus-fone (laimoisja); garde de 
la m., funinfaalinen mahtipalwelija. 

cheron, m. auranfurli, -perü. 
Manch , m. mandesteri-kangas. 
Manchette, f. rannes, ranneshiha, 

manfetti. 
Manchon, m. tüfipuubla, muhwi. 
Manchot, ote, adj. ja s. yljitätinen, 

toiikätinen, täfipuoli. 
dant, m. waltunben-antaia. 

Mandarin, m. kiinalainen forfea wir: 
kamies. 

Mandat, m. Tästy, täskykirje; wal⸗ 
tunslirje; rabanfaanti-lirie; ohjefään- 
tö, pra unes: m. Varret, wangitus⸗- 

811. 
Mandataire, m. waltuutettu, wal- 

tuusmies. 
F Mandatorial, ale, adj. läskyä fifäl- 

mä, 
Mandement, m. füsfy, jääntö, afe- 

tu8; rahanfjaanti-ofotus; piispallinen 
kiertokirje. 

Mander, v. a. täsleä, fäätää, mää- 
rätä; julistaa, tehdä tiettämälfi; waa⸗ 
tia, haastaa fuotjenfa; futfua tokoon, 
panna hakemaan. 

Mandibule, /. leufaluu, leukapieli; 
linnuunolan yli: ja ali-ofa. 

Mandille, f. palwelija-wiitta, -pää> 
lystaffi. 

Mandoline, /. manbolini, eräs lita» 
ranlaltainen fielifoitin. 

Mandore, f. erüs fuuri fitara. 
Mandragore, f. eräs kaswi (atropa 

mandragora). 
Landrin, m. taltta 1. pinfi, jolla 

läpiä lyödään tulijeen rautaan; eräs 
fartea millakangas; kaamarauta, kaa⸗ 
vapun ; m. à canon, tylfilaira. 

ducation, f. ſybminen (pyhäsjä 
ehtoollijesja). 

Manéage, m. laimamäestön welwol: 
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fifuus maffotta toimittaa laiman las: 
tausta ja purkausta. 
Manège, m. ratſun harjotus; rat-, 

jaetustaito; ratfastusrata, ratfastus- 
tas, fatvala falabanfe 1. juoni. 

— Mänes, m. pl. mennintüifet, waina- 
jain henget, aaweet. 

Manganöso, n. ruunilimi. 
Mangeable, adj. (yötämä, fyötämäki 

kelpaawa. 
Mangeaille, /. rehu, ape, karjan⸗ 

ruoka; fyöminen: il est toujours oc- 
cupé de m. 
, angeant, nto, adj. fyüroü, atrioit- 
ewa. 
Mangeoire, f. ſeimi, ſoimi, rupu. 
Manger, m. ruola, rawinto. 
Mangor, v. a. (yödä, nauttia, at- 

rioita; kuluttaa, tuhlata; fyödä, kal⸗ 
wata, purra; hämittää, maalentaa; lei- 
fata [medestä]; tuimasti torua; il a 
mangé sa fortune, hän on waranſa 
tuhlannut; cette forge mange bien 
du charbon, fnluttaa paljon hiiliä; 
la rouille mange le fer, ruoste fyö 
rautaa; manger les couleurs, waa⸗ 
entaa wärit. — Se m., v. r. yötää; 
toinen toistanfa fyödä; (fieliop.) beis 
tettää pois. 

Mangerie, f. (yöminen; (lum.) kis⸗ 
fominen, peijaus. 

Mango-tout, m. tublaaja. 
Mangeur, euse, s. [yömäri; (luw.) 

tuhlaaja; m. de crucifix, d'images, 
de saints, ulfopyhä; m. de chrétiens, 
jältäjä, kiskuri. ‘ 

Mangeuro (= mangéhyyr), JA foin- 
[yömä, läpi, hiirenfyömä (kankaasfa). 

Mangoustan, m. erä8 puu (gareinia 
mangoustana). 

Mangouste, /. f. Ichneumon. 
Maniable, adj. buofeasti pidettämä 

1. käytettäwä; huoleasti muodostuma 
1. teoffiin käytettämä; (kuw.) myönty- 
wäinen, taipuwainen, nöyrä. 

Maniagne, adj. ja s. ritwattu. 
Manichordion, m. erä) klawerin laji. 
Manicle, f. Manigue. 
v f. vaimo, wimma, hulluus, 
iihlo. 
Maniement, m. piteleminen, aſehar⸗ 

jotus-temppu; (kuw.) toimitus, hallinto, 
hoito, hoitaminen. 
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Manier, v. a. pibellä, kajota, fajoil- 
la; (kuw.) toimittaa, hoitaa, hallita; 
täyttää, malmistaa teokjikti: — Au m., 
adv. hypistellesfä, pidellesjä. 

Maniöre, f. tapa, muoto, laji, laatu; 
piitynyt tapa (taidenieloisfa); de m. 
que, miin että; par m. de dire, fimwu- 
mennen fanottu, fattumalta; — m-s, 
pl. feuratatvat, käytöstavat. 

Maniéré, 66, adj. omituifiin tapoi- 
bin piitynyt; luonnoton, teeskennelty. 

Maniöriste, m. maalari, jolla on 
omituinen teeskenneltt tapa teokjisfanja. 

Manieur, m. pitelijä; m. de blé, 
wiljan fapioitfija; m. Vargent, rahan: 
pitelijä, 

Manifestation, f. ilmestys, ilmot- 
taminen. 

Manifeste, adj. ilmeinen, jnllinen, 
felmä. 

Manifeste, m. julistus. 
Manifestement, ade. ilmi, jullifesti, 

ſelwästi. 
Manifester, v. a. julistaa, ilmaista, 

tiettämätji antaa. 
Manigance, f. juoni, falainoni, fuje. 

. Manigancer, v. a. jalaa, kawalasti 
juonitella. 
N Mani ille, /. toinen maltti lomberpe- 
18jä. 
Manioc, m. erä8 amerifalainen pen- 

fastastoi, jonka juurta fyödään. 
Manip aire, m. manipelin, rooma⸗ 

laiſen Tomppanian päälikkö. — adj. 
manipelins. 

Manipulation, f. pitelemi8-, fävtti- 
mistapa. 
Manipule, m. manipeli, roomalai- 

nen tomppania ; fäüreliina katolijen pa- 
pin Fäfimarresfa mesfun toimitukjesfa. 

Manipuler, v. a. pidellä, tüfitellä, 
käyttää, muodostaa. — v. m. (kem.) 
laborerata. 
Manigne, F. Läfityöläifen nahkainen 

a. työda 
veau, m. matala foppa. 

Manivelle, 7. weiwi, famppiranta; 
tahwa. 
Manne (= maan), f. manta. 
Manne, f. waateloppa; m. d'enfant, 

toppalesto. 
anneguin, m. ifo bebelmätoppa; 
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ihmifen kuwa jolla on liikkumwaifet jä- 
fenet; (kumw.) tolmana, Hölmö. 

Mannequiné, 66, adj. luonnoton, 
jäyttä —— 
, nette, f. mähäinen fangallinen 
oppa. 

anoeuvre, m. työmies, päimämies, 
kätyri; juonikas lurjus. | 

Manoenvre, f. ftäfityö, toimitue, 
menetys⸗, käyttelemistapa; jotajoukkojen, 
latiwojen fäännöllinen liikkuminen 1. 
afettaminen, manömeri; — m-s, pl. 
laiman Töyfistö; m. courantes, dor- 
mantes, liiffuma, Kiinteä köyfistö. 

Manoeuvrer, v. n. ja a. johdattaa 
(otajoukon liikunnot; (kuw.) Hankkia, 
juonitella. 

Manoeuvrier, m. fotaliilunnoisfa 
taitawa upfiert. 

oir, m. afunto, ajumue, talo, 
fartano. 
Manomötre, Manosoope, m. lone, 

millä ilman tiimeys määrätään. 
Manogne, 7. fimppu 1. tukku tupas 

kanlehtiä. | 
Manouvrier, m. päimämies. 
Manque, m. puite, puutos; m. de 

parole, jananja fyöminen; m. de foi, 
epärehelltjyys; m. de respect, ynjeys, 
blentatfe. 

Manguemeont, m. wirhe, bairans, er- 
] 8, laiminlyöminen; m. de parole, 

. Manque. 
Manquer, v. n. erhettyä, hairahtua; 

pettää, jäädä Taukeematta neural: 
riutua, raueta, joutua rappiolle; tom» 
pastua, linekahtaa; maipua; tuolla; 
jontua hämiöön, häitä; taintua, wu- 
pua [moimista]; punttua, olla wailla ; 
olla pois, jäädä tulematta; m. de, olla 
jnkin puutteesja; m. de /inf. fansfa), 
laiminlyödä, jättää tekemättä; olla mwä- 
yällä: il a manqué d'être tué; m. à., 
aiminkyödä, jättää täyttämättä, teke 
mättä, tulematta: m. & son devoir,& 
sa parole, & un rendez-vous; m. 
à gn, loufata jinta. — v. a. laimin 
lyödä, menettää; ampua 1. lyödä fyr- 
jään. 

Mansarde, /. fatta, ylishuone, lak⸗ 
fahuone: comble, toit en m., taitofe 
[een tehty katto. 

Manse, /. 1. Mense. 
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Mansguétude, f. leppeys, fuopeus, 
lempeyo. 

ante, f. eräs murhepulu hominai- 
file; eräs nunnanpulu; eräs naïswiit- 
ta biboitta. 

Manteau, m. wiitta, kaapu, kappa; 
(Tuw.) merulke, peite, warjo; m. long, 
papinkaapu; m. de lit, de nuit, yÖ- 
rötjy, makuurbijy; m. de cheminé, 
uunintupu; sous le m., fafawibtaa. 

Mantolet, m. yhyt wähäinen wiit- 
ta; vynnälkökatto, kilpikatto; maunuin 
termi; ampumarev'än luullu laimoisfa. 

Manteline, f. lyhyt talonpoikais. 
naifen miitta. 

Mantelure, f. toiran felfäfarwat, fun 
owat toifen märifet kuin muu Paria. 

Mantille, f. naiswiitta. 
Mantonnet, m. linfunbala omesfa. 
Manture, . hyöty, hyökylaine, tyrsky. 
Manuel, m. füfifivia, oppikirja. 
Manuel, elle, adj. füfin tehtämä 1. 

tehty; omakätinen. 
Manuellement, adr. 

Pädestä käteen. 
Manufacture, f. luſityö, Läfiteolli- 

ut tehdas, tehdashuone; työmäli teb- 
taasia. 

Manufacturer, €. Fabriquer. 
Manufacturier, m. läjityöläinen; teb- 

dastelija; tehdastyömies, tehtaalainen. 
Manunission, m. orjan mapaalfi ju 

listaminen. 
Manuscrit, m. fäfilirjotus. 
Manuscrit, ite, adj. füfifirijotettu, 

täfikirjotukjesja olava. 
Manutontion, f. toimittaminen, bal- 

finto, hoito: woimasſa pitäminen; fo> 
taleipolaitos. 

Manutentionner, v. a. hoitaa, käyte 
tää, woimasfa pitää. 
Mappemonde, /. maailmankartta. 
Maque, k. Macque. 

uêreau, m. makrilli; liialliſesta 
funmuubesta jalkoihin fyntyneet kuu⸗ 
man täylät. 

Maquereau, elle, s. parittaja. 
Maquerellage, m. paritus, paritta- 

minen. 

omafütifesti, 

Maquette, f. weistokuman enfimüi- 
nen luonnos. 

x [33 o * 

Wwoisbnijari; weijari; parittaja. 
aquignon, m. hewoiskauppias; Be 

451 

—sna — — — — — — — 

Marc 

Maquignonnage, m. hemoiskauppa ; 
weijaus; paritus. 
Maquignonner, v. m. buijata be- 

mwoistaupasja; käyttää bervoisbuijarin 
lonstia; huijata, meijata; parittaa. 

Maquilleur, 1. talastusmwenhe mat- 
rilli-pyyntöä marten. 

Marabout, m. mabometilainen pap- 
pi Afrikasja; turkkilainen fabwifannu; 
kaleeripurje: eräs itä-indialainen lintu, 
marabut, jonka fulat käytetään foris- 
tulfena. 

Maraîcher, Marager, m. yrttitarhuri 
Parifisja. 

Marais, m. fuo, newa, räme; albo; 
erä3 alhoſeutu Parifisja; m. salant, 
fuolapato meren rannalla. 

Marasme, m. hiwellystauti, näimet- 
täjäinen. 

Marasguin, m. liföörimiina maras- 
la⸗kirſikoista. 

Marätre, f. ilkeä äitipuoli. 
Maraud, aude, s. mintiö, lonna; 

lutka, lutikko. 
Marandaille, f. voistomäli. 
Marande, f. roswominen fobasfa, 

marodaus. 
Maraudé, 6e, part. marodajien ryds⸗ 

tämä. 
Marander, v. m. roswota, ryöstää 

jobasfa [luwattomasti jälkeenjääneistä 
jotamiehtstä], marobata. 

Maraudeur, m. fotamies, jola omin 
[uin lähtee roswoamaan; marobaja. 
np Vds, m. eSpanjalainen kupa- 

riraha. 
Marbre, m. marmori; hakattu ja 

poleerattu marmorifappale; maalitiwi; 
— m-8, pl. marmoriteoljet; marmori 
ragga 

arbrer, v. n. marmorinnäköifekfi 
tehdä, marmoroita. 

Marbrerie, f. taito teoffitfi käyttää 
marmoria; marmoriteofjet. 

Marbreur, m. marmoroitfija. 
Mabrier, m. työmies, joka walmis⸗ 

taa marmoriteoljia; marmoriteosten 
lauppias. 

Marbrière, 7. marmoriloubos. 
Marbrure, f. marmoroitus. 
Marc (= maar), m. naula (= 8 un. 

fa): poids de m. puolinaula; au m. la 
KA vre, au m. le franc, marffa naulasta. 



Marc 

Marc (= mar), m. falla, rapa; wii- 
nimarjain puferrettu ruupu; m. de 
café, kahminjalu. 

Marcassin, m. metfäfian porjas. 
Marcassite, /. marfafiti, eväs rau- 

tarilin laji. 
Marchand, nde, s. fauppias, faup- 

amies; ostaja; m. en gros, tuffu- 
auppias; m. en détail, wäbüistaup- 
ia attirer des m-s, ostajia hanf- 
ta, houkutella. 
Marchand, nde, adj. Taupalfi mene- 

mä, myytämwä; laupanteolle mukava; 
fauppa-; prix m., oëtobinta, teb- 
basbinta; rivière m-e, laimakululle tel: 
paawa —; navire, bâtiment m., faup- 
palaima; capitaine m., fauppalaimuri. 

Marchander, v. a. ja v. tehdä 1. 
hieroa kauppaa, kaupitella; tinkiä; ot- 
taa työ urakalle; (tu) ne pas m. 
sa vie, olla Benfetnjä fäästämättä; 
witkastella, olla kahdella päällä. 

Marchandise, f. lanppatawara; faup- 
paliike, kauppa. 

Marche, /. tullu, astunto, küwelemi⸗ 
nen; matka; marji; juhlakullu, retki; tai- 
mwaanfappalten liifunto; meno (afiain); 
menetystapa; astuin, porras; polin, 
pollunen; kaula (wiulun); gagner une 
m. sur Pennemi, päästä mihollijen 
ennelle, faamunttaa etu mastustajalta. 

Marché, m. tori, turku, marllina- 
paikka; torifauppa, markkinat; tawa⸗ 
rain meneltli; kauppa, osto, kaupantelo; 
iuta; avoir bon m., faaba hywällä 
innalla; grand m., fafliisti; m. d’or, 
elihinnalla; par dessus le m. fau- 

panpäällifet; vin du m., harjakannut; 
mettre à gn le m. à la main, myydä 
purfamifen ehdolla. 

Marchepied, m. astuin, porras, a8- 
tinlauta; käytävä pitkin kanawan ran- 
taa; (laiw.) pertliina. 

Marcher, v. n. käydä, Pämellä, as⸗ 
tua, marfia; kulkea, Itikkua, edetä; m. 
de concert, ylfin nemmoin toimia. — 
v. a. wanuttaa; fotkea (famwea) 

Marcher, m. käynti, astunta. 
Marchette, f. wiritinpuiflo 1. wi- 

pulauta fatimesfa; fangaspuun pollu- 
nen. 
Marcheur, ense, s. fäivelijä, jalta- 

mies. 
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Marcotte, f. istulkaalfi maahan pai- 
nettu offa. 

Marootter, v. a. laswattaa maahan 
painetuista olfista. 

Mardelle, €. Margelle. ND 
Mardi, m. tiistai; m. gras, lasfiai- 

nen. 
Mare, f. lätäkkö, kulju, fuonfilmä, 

lammillo; wiinitarburin fnofta; lau- 
falo Sljymarjain ſurwomista mwarten. 
M 0, m. laiwawäen pestaus. 
Marécage, m. fuo, nema, räme. 
Marécagoux, onse, adj. [uoperäinen, 

rämeinen, newainen. 
Maréchal, m. hemoisfeppä, hewois⸗ 

fengittäjä: m. ferrand, m. vétérinai- 
re; marjaltli; m. de Diète, maamar- 
falffi; m. des logis, majotus-upfieri, 
lv mestari; grand m. blimar- 
alfli. 
Maréchale, f. marfallin puolifo, 

marjallinna.  . | 
Maréchalat, m. marfallin wirla, -ar- 

w0. 
Maröchalerie, f. bewoisfepän am- 

matti, 
Maréchaussée, /. marfalffi-oifeus- 

to; ratfumäestö, joka hoiti polifimirkaa. 
Marée, f. Ctohomefi, palomefi, fuode 

ja touoffi; tuore merikala; prendre la 
m,, Päyttää fohomwefi fatamaan laske- 
mista ja fjatamasta lähtemistä warten. 

Marelle, f. jouer à la m., erüs [a8- 
tenfeiffi. 

Marer, v. «a. luoflia (mwiinitarhaa). 
Marfil, t. Morfil. 
Margajat, m. poilanulilka. 
Marge, f. reuna, reunusta lirjasja; 

il a de la m., hänellä on aikaa, wa- 
roja yltäkyllin. 

Margelle, f. faimon-arltu. 
Marger, v. a. (lirjap.) [uunnittaa 

ladottu fimu kaawaan; tukkia julatue- 
uunin mwetorei'ät (lafitehtaasfa). 
Mar ale, adj. firjan reunoihin 

painettu 1. fiviotettu. 
Marginor, v. a. firiottaa muistu- 

tulfia kirjan reunoihin. 
ia aasottor, v. n. kurista [peltopyys- 

Margouillis, m. lätätfö, rapalko. 
Margrave, vine, s. martfreivi, mart- 

kreiwinna. 



Marg 

Margraviat, m. marl-Ireimitunta. 
Marguerite, f. päimäntlulla (chry- 

santhemum); grande m., päimäntkutka, 
muohenfilmä (chrysanthemum loucan- 
themum). 

Margnillerie, f. tirton-ijännän wir⸗ 
fa. 

arguillier, m. tirttowärtti, fivfons 
ifäntü. | 

m. awiomies. 
H Mariable, adj. naima-iläinen, nais 

0. 
Mariage, m. naiminen, amwioliitto; 

amtofääty; häät; myötäjäifet; m. de 
conscience, awioliitto niiden mälillä, 
jotka jo ennen omat yhdesjä eläneet; 
m. de raison, awioltitto, jola perus- 
tuu faifenlaifiin fopimaifuuden fyihin; 
m. de la main gauche, atvioliitto 
rutinaan ja alhaisjäätyijen naifen wü- 
té. 
Marié, 66, s. yltä, morfian; nou- 

veau m-6, nouvelle m-e, äsken nai» 
nut. 

Marier, v. a. naiba, naittaa, wihkiä; 
(tuw.) yhdistää, fitoa yhteen — Se 
m., v. r. naida, mennä naimifiin; tul- 
la naibuffi. 

Marieur, euse, s. puhemies (tofies- 
fa); naimakauppojen hieroja. 

rin, m. merimies. 
Marin, ine, adj. meris; merenfulfu:, 

Taima-: aiguille m-e, fompasfi-neula. 
Marinade, f. marinerattu libaruofa, 

ft. Mariner. 
Marine, f. meritoimi, meri-afiat; 

meritiede; meripalmelus ; laimwmasto; me- 
renlullu; merenranta, merenrannilko; 
merenmalu, merenhaja; merimaijema 
(maalan9); m. marchande, fanppa- 
atmasto. 
Mariné, 6e, part. ja adj. marine: 

rattu; merimeben pilaama, pitkällijellä 
merimatlalla pilaantumut. 

Mariner, v. a. etilfaan, fuolaan ja 
Häyeteiin panna lihaa ]. kalaa. 
v aringouin, m. amerifalainen hyte 

nen. 
Marinier, m. merimies, fippari; of- 

ficier m., laiwawäestön ala-upfieri. 

nnfli, mwetolangalla liikkeelle pantawa 
nuffi. 

453 Maro 

Marital, ale, adj. awiomiehen-. 
Maritalement, adv. amwiomiehenä, 

talonhaltijana: amiollifesti. 
Maritime, adj. merenrannalla olewa; 

meri⸗; forces m-es, merimoima; code 
m., merilati. 

Maritorne, jf. ruma ja lifainen nai- 
nen, toljo. 

Marivandage, m. firjotustapa, joka 
on Marivaux'n laltainen; teeskennelty 
firjotustapa. 

Marjolaine, f. meirami (origanum). 
Marjolet, m. tyttöinhempu, piika⸗ 

poila, keikkari. 
Marli, m. erä8 harma barfofangas. 
Marmaille, f. tatarajoutto. 
Marmelade, f. Hedelmäänytelä, mat 

melabi; en m., puuroffi keitetty. 
Marmentoau, adj. Bois m., m. bu 

wipailalfi hoidettu ja aidattu metfä, 
huvipuisto. 

Marmite, /. tofmijallainen pata 1. 
fattifa; leirifattila. 

iteux, ouse, adj. ja s. lurja, 
Wwaimainen, parka. 

Marmiton, m. työltipoila. 
Marmonner, ». a. jupista, mutista, 

murista. 
Marmot, m. marafatti; Wiirunaama, 

pilkkakuwa; poikanulikka. | 
Marmotte, f. murmeli, murmelis 

eläin; wähäinen tyttö. — 
Marmotter, v. a. ja n. jupista, mu- 

tista. | 
Marmonset, m. irwikuwa, pilklaht- 

wa; mwiirunaama; poilanulikka; male 
mista waletnt rautajalat, joille poltto- 
puut labotaan. | | 

Marnage. m. merlelillä fannottami- 
nen. 

Marne, /. merteli. 
Marner, v. a. merfelillä lannottaa. 
Marneron, m. merfelinlaimaja. 
Marneux, euse, adj. merkelinſekai- 

nen. 
Marnière, f. merkeli⸗kaiwos, merte- 

liknoppa. 
Maroquin, m. ſahwiani. 
Maroquiner, v. a. fabwianiffi wal- 

. | mistaa. 
Marionnette, f. marionetti, tan8fi- | Maroguinerie,i f. fahwianimwalmis- 

tus⸗taito. 
Maroquinier, m. fahmianintelijä. 



Maro 

Marotte, f. narrilaïti, fulfuistaffi 
muinoifila hominarreilla; narrimai- 
juus; oilfu, mielitelo, keppihewonen. 

Maronfle, m. lurjus, tolmana. 
Maronfler, v. a. liimata fangas maa- 

lausta warten; liimata litnatapetit. 
t, nte, adj. merkillinen, vi> 

mallinen; merlittämä, omituinen; car- 
tes m-es, waltalortit. 

ue, j. merkli, tunnusmerkki, ku⸗ 
wafin, leima, nimimerkki; poltemerffi; 
puumerffi, arpi; jnkin näkymäijet jäl 
jet; luomi, fynnyunäinen; pelimertti ; 
enteet, aamwe; Funnianmerfli; armollis 
(11118, arimo; muistomerkki; ojotus, to- 
bistusmerfli; lettre de m., faappari- 
pasfi. 
Narquer v. a. merkitä, merkillä, fu: 

mafimella, leimalla, temppelillä warus- 
taa; poltemerlitä; tehdä ]. jättää arpi 1. 
jälli; faattaa erittäin merkittäwälfi; 
(kuw.) määrätä; ofottaa, näyttää; tl- 
mottaa, julistaa, lauſua. — v. n. olla 
etewä, merlittämä, merkillinen; nostaa 
huomiota; päästä fastoamifen alkuun, 
uheta; ilmi-antaa; — ué, 66, 
part. merlitty, merkillä marustettu; 
être né m., fyntynyt jynnymnäijellä ; 
cheval m. en tête, tähtipää 1. pläfipää 
hemwonen. 

Marguoter, v. a. täplilläätkji tehdä, 
pilluttaa, Pirjamwoittaa; tehdä firjail: 
tuja, lemuteltyjä teoffia. 
N Marqueterie, /. lirjailtu 1. lewytelty 
eds. 
Marquette, f. neitfymahan faffu. 
Marqueur, m. templaaja, fruunaaija ; 

markböri (biljarbi-pelisfü). 
Marquis, ise, s. marfifi, martifinna. 

uisat, m. marlifilunta, -armo. 
— Marquise, f. og laſinwar⸗ 
jostin; eräs raketin laji. 

Marraine, [ ristisäiti, äitilummi. 
Marre, f. tuolla, juurifirives. 

_Marrer, v. a. Moftia, Hakata juu- 
ria, juuria. 
Marri, ie, adj. huolestunut, [uuttunut. 
Marron, m. fa8tanja; m. d'Inde, | 

emwoiskastanja; ſuuri pyöreä naismwäen ' 
tri; nölki (taikinasja). 
Marron, onne, s. ja adj. farannut, 

ie [Poti-eläimestä]; nègre m., ! 
metjään paennut neekeri; imprimeur ; 
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m., falainen kirjanpainaja; falaa pai- 
nettu kirja; metaklilemystä tehty kirjain 
merlitfemistä warten. 

Marronnage, m. palolaistila (nee- 
terin); falaa Painaminen (firiojen). 

nner, v. a. afettaa biufjet ſun⸗ 
riin pyöreifin kutriin. 

nnier, m. istutettu kastanja- 
puu; m. d’Inde, bewoislastanja-puu. 
Marroguin, t. Maro... 
Marrube, «=. piilkiäinen (marru- 

bium vulgare); m. aquatique, rauta- 
yrtti (lycopus europaeus). 

. Mars (s ääntyy), m. Mars (fota- 
jnmala, kiertotähti); maaliskuu; rauta; 
— m-8, pl. ſnwitouwot. 

Marseillaise, f. marjeljilaulu, -marfi. 
Marsouin, m. merifita. utan fai 
Martagon, m. erä lemmentulan laji. 
Marte, f. I. Martre. 
Martoeau, m. wafara; bamarifala; 

m. de forge, moulari, mälimafara; 
m. d'horloge, Iy5mätwafara (fellosfa). 

Martel, m. wajara; mettre m. en 
tête à gn, faattaa formet faimaristoon. 

Martolage, m. puiden merlitfeminen 
templanowajaralla. 

ler, v. a. wafaroita, taloa; 
(tuw.) fuurella waiwalla fepittää. 

Martelet, m. mähäinen mafara. 
Martelour, m. 2e ri 
Marteline, f. färfimajara (fuwan- 

mweistäjän). 
Martial, ale, adj. fotaija, uljas, 

miehullinen; raudanfekainen; cour m-e, 
fota-oifeusto; lois m-es, fotalafi. 

Marticles, f. pl. (laiw.) banfuuti, 
fufonjalfa. 

Martinet, m. linnapääsky, musta 
päästy. 

Martinet, m. webellä täypä wa⸗ 
ſara; lanlirauta-mwafara, mafarapaja ; 
läfilyhty; foulupatutta, -ruosfa. 

Martingale, 7. fammitfa. 
Martin-pécheur, x. jäälintu. 
Martre, /. näätä; näädän nasta. 
Martyr, yre, s. marttyri. 
Martyro, n. marttyriluolema; mart- 

tyrituomio; marttyrilidutus; (kuw.) 
tuska, piina. 

er, v. a. libuttaa, piinata. 
Martyrologe, m. marttyviluettelo. 



Maru 

Marum (um = 00111), m. erä8 faswi 
(teucrium marum). 
Mascarade, f. walhenaamaan pule- 

minen; malhenaamaan puettujen henki⸗ 
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Massor, v. a. hieroa ſannasſa; ryh- 
mittää (efineet taulusſa); foota juuriin 
jouffoibin. 

| Mässer, v. a. tehdä panos pelisfä, 
[3iden Pofons, heidän tansfi ja laulu; arwata peliin. 
maslarabi. 
| et, m. nonjumefi Garonne- 
joesfa. 

Mascaron, m. irtoipää-tutva, jota 
fäytettiin porttien päällä. 

in, ine, adj. urospuolinen, 
toita” — m. (tieliop.) maskulini, uros» 
puoli. 

Masculinité, /. nrospuolifuns. 
Masque, m. walenaama; walenaa- 

maan puettu henkilö; kipfinen laswo⸗ 
jen faawa; (kuw.) marjo, tekoſyy; m. 
de Venise, bominopulu. — f. illib 
[wanboista ämmistä]. 
Masquer, v. a. walenaamalla, wa⸗ 

lepuwulla merhoa; pukea jfffin; (kum.) 
peitellä, falata; faibtaa, peittää. — v. m. 
käydä walenaamaan puettuna. — Se 
m., v. r. Werboutua walenaamaan; 
(kuw.) falata ailomuffianfa. 

rante, adj. humeure m-e, 
äled, äreä, Hufluinen luonne. 

Massacre, m. weriſauna; weren⸗ 
wnobatus; miesfurma; hirmwenpää far- 
mineen; (fuw.) butilus. 

rer, v. a. faataa maahan, 
open furmata, tappaa, turmella, järkeä. 

Massacrour, m. miesjurmaaja, mur- 
haaja; turmelija. 

6, m. faunaëfa hierominen. 
Masso * ainejouffo, paljons, möh⸗ 

fä, töntf , 190; ainemäärä; joukko, 
mälijoukklo; kimilouhos; tukku (kaup- 
patavaroita); Tofo omaifuus perintö- 

. lonkurfipejäsjä; moukari, mäkima. 
fara; m. d’armes, fotatappara; eräs 
opea 1. fuftanuppninen jaumwa, jota 

juhlallijesja kulusſa kannettiin Tortei- 
ben henkilöiden edesfä; ponfipäinen fau- 
ma bDiljardbi-pelisfä; puntarin ponft; 
peräfimen warfi; m. d’eau, 1. Mas- 
sette: m. au bedean, eräs kaswi (bu- 
nias erucago). — En m., adv. fuurin 
määrin, joufoin, faifti yhdessä. 

Mässe, f. pelipanos. 
Masse-more, [. Mâchemoure. 
Massopain, m. marfipani, jonfun- 

moifet mantelileitvotfet. 

Massette, /. osmankäänti, näfintwal- 
tilla (typha). 

Massicot, m. Inijynmuta, Iyijynkelta. 
Massier, m. ſauwankautaja, pedelli. 
Massif, ive, adj. tihteä-aineinen, täys 

teinen, luja, kiinteä, palju; kookas; jy 
fe, Töhmeä; lömpelöinen, raaka. — m. 
peruste, alustus; tiheä tutidaklo, jota 
eiwät auringonfäteet läpäije. 

Massivement, ad». lujaëti, jyleästi, 
fâbmetsti; lömpelöifesti, raa'asti. 

Massiveté, f. tiiweys, paljuus, lu⸗ 
juus; rimes | 

Massoler, v. a. pysjynperällä, nui- 
jalla tappaa. | 

Massorah, Massore, /. tofoelma rab⸗ 
binein tekemiä muistututfia bebrealai- 
feen raamatun tekstiin, 

Massue, f. nuija. 
Mastio, m. mastilli, eräs pihan 

laji; kiwikitti; affnnafitti; m. noir, 
merleli. | 

Mastication, f. purelfiminen. 
Mastioatoire, m. [ääle, jota ſuusſa 

pureffitaan. | 
Mastigadour, 1. fuolain. 
Mastiguer, v. a. limilitillä, masti- 

tiä tiinnittää. 
Mastodonte, m. muinaijuuden uorſu. 
Mastodynie. f. fürfy maimon vine 

noisſa. | 
Mastoide, adj. f. muscle m., nifün- 

pään jüntüve. | | 
Masturbateur, m. itjejaastuttaja.. 
Masturbation, Mastupration, f. it 

fefaastutus. | 
se Masturber, v. r. faastuttaa tt- 

fenfü. 
sure, f. muurin ranniot; buo- 

neenrauniot; hökkeli. 
Mat, ate (t ääntyy), adj. himmeä 

tumma, Piilloton; iskostunut, kypſymä⸗ 
tön [leimästä). 

Mat (t ääntyy), m. twoitettu a 
tipelisfü); donner échec et m., ſaada 
woitto fbatfipelisfü. 

Mät, m. masto; fallo; m. de beau- 



Mata 

pré, feufaraata, foffapuu; m. de hune, 
märsjyraafa. 

Matador, m. matadori, ſonninhärſyt⸗ 
täjä fonnitaistelusja; mabtatwa Herra. 

Mätage, m. mastojen afettaminen 
laimaan. 

Matamore, m. ftersfuri, pöyhtyri. 
Matamore, f. maan-alainen orjain 

wanfibuone Barbareski-waltioisfa. 
m matasse, f. vaafa 1. tehräämätön 

Matassin, m. ilmetansfija; — m-s, 
pl. ilmetansfit. 

Matassinade, f. ilmetansfit. 
Matassiner, v. n. ilmeillä tansfiesfa. 

 uatelaa, m. matrasfi; tyyny, pään- 
alus. 

Matelassor, v. a. fulloa ja läpitje 
pistää matrasfin tapaan; matrasjityy- 
nyillä warustaa. 

Matelassier, ère, s. matrasfiufuls 
loja. 

Matelot, m. matruufi, merimies; 
fotalaima, jonka afema fotarinnasfa on 
toifeu takana; wnorofumppani [meri- 
miehestä]. 

telotage, m. merimiehen pesti; 
merimieewirla; wirkakumppanuus [me- 
vimiehistä]. 

Matolote, f. eräs monenfaltaifista 
faloista merimiesten tapaan mwalmis- 
tettu ruokalaji; englantilainen ſarwi⸗ 
pilli; englantilainen merimiestansfi; à 
a m., merimiehen tapaan. 
Mäter, v. a. mastoilla warnstaa. 
Mater, v. a. woittaa fhalkipelisjä ; 

(kuw.) uumuttaa; nöyryttää, mafens 
taa. 

Mäterean, m. wähäinen masto; fol- 
lamasto. 

Matérialiser, v. n. ja a. aineellifena 
H päättää hentiſet ilmiöt aineelli- 

törialisme, m. materialismi, opin- 
järjestelmä, jonka mukaan kaikki on ai- 
neellijuuden mwailuttamaa. 

törialiste, m. materialista, ma- 
terialismin tunnustaja. 

Matérialité, f. aineellinen olemus. 
Matériaux, m. pl. ralennus⸗aineet; 

kuw.) ainelofoelmat 1. lähteet Firjalli- 
in teokfiin. 
Matériel, elle, adj. vunmiillinen; 
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lihallinen, aineellinen; Löhmeä, rastas, 
raaka; (kuw.) Panfea, Hidas, tyhmä. 

Matériel, m. falusto, irtaimet wa- 
rat, irtaimisto; m. d’une armée, ars 
meijan falusto, tamaraluormat, muo- 
na, ampumamarat, afeisto, tykit j. n. e. 

Matériellement, adv. aineellijuuden 
kannalta; löhmeästi, raa'asti. 
ni Maternel, elle, adj. äidillinen, üi- 
i uolinen. 

ternellement, adv. üibtilifesti, 
äidin tamalla. | 

Matornité, f. äitiys, äidillifyys. 
Mäteur, m. mastojen tekijä. 
Mathömaticien, m. matematifo, fuu- 

retieteen tutkija. 
Mathématique, adj. matematillinen, 

fuuretieteellinen. 
Mathématiquement, adv. matema- 

tlijeeti. 
thématiques, f. pl. matematila, 

fuuretiebe. 
Matière, f. aine, materia; aistilli- 

fuus; aihe, ſyy; riita-afia; lakitieteen 
haara; m-s premieres, raaka-aineet; 
m-8 d'or et d’argent, fultas, bopen- 
lingot 1. fanget; m. électrique, "ht. 
aine; s'6lever au-dessus de la m, 
fobota aistillifjuuden yli; donner m. 
à rire, antaa naurun aihetta; m. com- 
merciale, fauppalati; m. criminelle, 
rifos-afia. — En m. de, prep. fubteen, 
"fa (-8f); en m. de guerre, fota- 
aftoisja. 

Mätin, m. fabletoira, farjafoira. 
Matin, m. aamu, aamupuoli; de 

grand, de bon m., aamulla warbain. 
— adr. warhain. 

tinal, ale, adj. warbain aa- 
mulla noufetva. 
;MStinean, m. mähäinen fableloira, 
tisti. 
Matinée, f. aika päimäntoitosta puo- 

lipäimään, aamu, aamupuoli; dormir 
la grasse m., maata toalfoifeen päi» 
mään. 

Mätiner, v. a. bhymärotnijen naa- 
rasloiran parittaminen tiietin kansfa; 
fättiä, haukkua. 

Matines, f. pl. aamufaarna. 
tineux, euse, f. Matinal. 

Matinier, ière, adj. étoile m-e, aa- 
mutäbti. 



Mati 

Matir, v. a. bimmeütfi tahtoa (kul 
ta-, Hopeateoffia). 
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Manpiteux, euse, adj. (wanb.) juls 
ma, fäälimätön; faire le m. fuotta 

Matoir, m. afe, jolla metalliteokjet | ruikailla. 
Bimmeiffi tahotaan. 

Matois, oise, adj. ja s. liuta), fut. | 
tela, miekas; fuka, weitikka. 

Matoiserie, f. jukkelnus, miekkaus; 
fuje, juonillijuus. 

Maton, m. toirastisja; kolli. 
Matras, m. tislausbattu, retorti. 
Matricaire, f. juhannufjenkutka, 

(matricaria). 
Matrice, /. totu, emälohtu; ty 

nen:0a8; metallimalmi, metallikimwi ; kir⸗ 
jainkaama; fumafin, temppeli, taltta; 
mitas, painonkaama; taljeeransliista. 

Matrice, adj. langue m. äibintieli ; 
église m., emélirtto: couleur m., afuss 
maali, pohjamaali. 

Matricide, m. äidinmurha; äidin, 
murbaaja. 

Matriculaire, m. luetteloon, matrit 
keliin kirjotettu. 

Matricule, /. nimiluettelo, mairifs 
teli; lirjotus matrikkeliin; todistus että 
jtn on matrilleliin kirjotettu. 

Matrimonial, ale, adj. awiollinen. 
Matrone, f. arwokas euflo, mummo; 

lätilöin. 
Matte, f. lerran fulatus-nunisja käy⸗ 

nyt metalli, puhdistamaton metalli ; m. 
de cuivre, fofart-, luonamastli. 

Mattelin, m. eräs willan laji. 
Matton, m. tiililaata uuninpobjaffi. 
Maturatif, ive, adj. hautoma, mär⸗ 

limifeen ajawa. 
. Maturation, f. tuleentuminen; mär- 
liminen, 

Mäture, f. mastowarustus laiwasſa; 
masto-aineet; mastopuu; mastoilla ma- 
rustaminen; mastorana; mastojen ja 
mastontarpeiden marasto. 
 Maturitö, f. — kypſyys; mä- 

ville hautuminen; henkinen mwakaantus 
minen. 

Matutinal, ale, adj. aamu⸗; aamulla 
tehtämä. 

Mandire, v. a. liroa; hyljätä. 
Maudisson, m. lirous. 
Maudit, ite, adj. ja part. livottu, 

hyljätty; tlkeä. — m. hylky. 
Maugröer, v. n. firoa, noitua, ſa⸗ 

batella. 

Maure, f. More. 
Mausolée, m. fomea hautapatſas. 
Maussade, adj. ſiiwoton, ruofoton, 

fifainen; ruma, inbottawa, ilettämä, 
tlämä; buonontefoinen, rumanteloinen. 

_ Maussadement, adr. fiimottomasti 
j. m. €. 

Maussaderie, /. kömpelyys, törkeys. 
Mauvais, aise, adj. pala, huono, 

kelwoton, mahingollinen, pahamalui- 
nen; de m-e vie, irsta8; m. lieux, 
huonot, riettaat pailat; m. visage, rius 
tuneet fasivot, paha fatfauto; faire le 
m., olla wihoisſanſa olewinaan ; torua, 
mäsjätä. — ado. pahasti, huonosti; 
il fait m., on waileata, wastenmielistä ; 
on pala ilma 1. [ää; trouver m., panna 
pahalkjenja. 

auve, f. fatinnauris, malma (mal- 
va); m. de jardin, paljuruuju (al- 
caea rosea). 

Manviette, f. eräs libawa leiwo. 
Mauvis, m. pienet linnut. 
Maux, pl. fanasta Mal. 
Maxillaire, adj. (eufaluun-. | 
Maxime, f. peruste, perus-obje, pe- 

vusfääntö. 
Maximum Corp D m. fovfein 

1. fuurin määrä; forlein hinta; Lorkein 
lasku; Porkein Panta; Pomin ranfaistus. 

Mazette, /. nablafoni, luusta; po 
ropeulalo, parta. , 

Mo, pron. minut, minua. | 
Möandre, m. joen mutta 1. polwi. 

* Möat, m. nesteen fulfuputit (elüt- 
misfä, kasmeisja). 

Mécanicien, m. melanifo, lonenielka. 
Mécanique, f. mefanila, foneis-oppi, 

Wwoima-oppi: Toneralennus, Foneisto, 
tone; m. céleste, oppi taimaankappal- 
ten liikunnoista. 

Mécanique, adj. melanillinen, fo- 
neellinen, foneentapainen. MUINA 
, Möcanignement, adv. melanillifesti 
Ne. 
Mécanisme, m. melanismi, foneelli- 

nen rakennus, fonerafennus. 
Mécène, m. Mecenas; (kuw.) tieteis 

ben ja taiteiden aulis fuoftja. 



Melo 

Melonnier, m. melonifanphias. 
Molonniöre, /. melonilaima. 
Mélopée, f. [ävelystaito. 
Melote, /. lammasnabta ne 
Melpomöne, f. Delpomene, murhe» 

näytelmän runotar. 
Mémarchure, /. vemäädys bewofen 

jalasfa. 
Membrane, f. faltvo. | 
Mombraneux, euse, adj. falwmomai- 

nen; ligament m., pergamenti-nibe. 
Membre, m. jäjen, ruumiinsofa; ofa, 

fappale: jäfen (feuran j. m. f.). 
embré, 6e, adj. bien m., jolla on 

luonnillaat jäjenet. 
Membru, ve, adj. runtewa, rotewa. 
Membrure, . puitteet (affunan, 

owen); fylimitta haloille. 
Môme, adj. fama; itje. — adv. myös, 

‘lin, ihan; pas mème, ei edes; en- 
core m., muuten. — À m., adv. tilai- 
fuubesfa; être à m., olla tilaifuubesfa ; 
mettre à m., päästä tilaifuuteen. — 
De m. tout de m., adv. famoin, ja: 
malla tapaa. 
Mömement, ado. famoin. 
Mémento, m. muistuius, muiStutus- 

merlli; kakſi rukousta katoliſesſa mes- 
fuéfa. 

Mémoire, /. muisti; muisto, jälki- 
muisto; de m. d'homme, miesmuis- 
tiin; de glorieuse, d'heureuse m, 
muistosja autuas. 

Mémoire, m. muistokirjotus, muis- 
tolnettelo; firiotelma; efitelmä, tutti. 
mus; ilmotus, anomus ]. efitys oikenee 
toon; fufunti-ebbotne, luettelo, rätinfi 
-—"mM-8, pl. oppineiden feuvain toimi 
tuljet; muistelmat, historiallisten ta- 
pansten Pertomuljet, fellaisten henkilöi- 
ben toimittamat, jotka omat mätsjä 
ofallifina olleet, memoarit. 

Mémorable, adj. muistettawa. 
Mémoratif, ive, adj. muietama, hy- 

mämuistinen. 
Mömorial, ale, adj. muistuttava, 

muistisja fäilyttämä. 
Mémorial, m. tirallinen ilmotus, 

anomus, efitye 1. aftakirja; muistikirja, 
memoriali (fauppalontorisfa). 

. Mömorialiser, v. n. tirjottaa miral- 
lifia efitykfä. 
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Mémorialiste, m. aftalirjojen toimit- 
aja. 
Mémorieux, euse, adj. hywämuis- 

tinen. 
Menacant, nte, adj. ubfaawa. 
Menace, f. ublans, uhka. 
Menaoer, v. a. uhata, uhkailla; hä» 

ristää; (pill.) lumata, uhata: il nous 
menace d'un excellent repas. 

Ménade, f. Bakdon naispalwelija ; 
raiwoiſa nainen. 

Ménage, m. talous; huonekalut; [ää$- 
tämäifyys, tariluus; perhe, huonelun- 
ta; amwioltitto; ils font bon m., eläs 
mät hymästä fowusfa amioliitosfanja ; 
mettre une fille en m., naittaa tyttö; 
se mettre en m. ruweta omaa ta, 
lontta pitämään; m. de campagne, 
maatalous; m. de garçon, nuoren 
miehen talous; de m., fotitefoinen. 

énagement, m. fäästämäiyys; wa- 
rowaiſuns, fäälimäijyys, bellätuntoi- 
fuus, arfnué. 
Mö r, v. a. fäästää, käyttää [Aäs- 

tämäijesti, tarkasti; mwaromasti, mii- 
jaasti käſitellä, johtaa 1. fowitella; pi- 
tää tarkkaa maaria; miifaasti faada 
toimeen ]. afettaa; bellütuntoifesti, [Xä- 
limästi kohdella, mielitelä. — Se m., 
v. r. itjenjä fäästää, arostella termeyt- 
tänjä; Lkäyttäitä maromasti, ajaa afiau- 
fa miifaasti. 

Ménager, ère, adj. ja s. tafoubenboi. 
toa ymmärtämä; fäästämäinen, tarkka; 
taloudenhoitaja; notre m-e, meidän 
emäntä. 

Mönagerie, “A nawetta, pihatto; mes 
naferia, eläinbuone, kokous barminai- 
fia ulkomaan eläimiä. NIIN 

Mendiant, nte, adj. ja s. lerjäämäis 
nen; kerjäläinen; les quatre m-s, nel» 
jät kerjäläis-munkkikunnat; neljä lajia 
luiwattuja hedelmiä, joita paaston ai. 
fana (yödään; religieux m-s, terjä- 
läismunlit. | 

Mendioité, 7. Ferjäläis-olo, kerjää- 
minen; kerjäläijö. 

Mendier, v. a. terjätä. 
Mondore, {| Mandore. 
Moneau, m. affunanristi. 
Menée, f. wehle, mehkeys, juoni; 

ajetun hirwen jäljet. 
Mener, v. a. johdattaa, faattaa, ta- 



Méne 

Inttaa, objata, miedä; Gania jlulle 
pääfö lun luo; efimiehenä johtaa; ajaa, 

ljettaa ; fuljettaa feurasfanfa; Hoitaa; 
(luw.) turhilla puheilla pidätellä; ce 
chemin mène à la ville, — wie taus 
punfiin; m. les chevaux boire, faat- 
taa hemofet juomaan; m. une carosse, 
ajaa waunut; m. du bois par bateau, 
fuljettaa halkoja; m. le deuil, fantaa 
huolijauma murbefaatosfa: cet argent 
ne mène pas loin, — et riitä pitkälle. 
— 8e m., ». r. ajettaa, johdatettaa; 
toinen toistanja taluttaa. 

Mönestrel, m. kulekſiwa lemmentau- 
laja teski-ajalla. 

Ménétrier, m. wiulun winguttaja, 
lyläpelimanni. 

Monour, m. tuljettaja, faattaja, käyt⸗ 
täjä; jobbattaja; imettäjätn toimittaja 
Paris'isja. 

Meneuse, f. imettäjäin toimittaja. 
Meniane, f. alttaani, pariwi. 
Mönin, m. vpoifo, jota faswatettiin 

ransfalaijen perintöruhtinaan fenra- 
Pumppanina. 

Möninge, f. aiwokalwo. 
Môénisque, m. lafi, joka on toifelta 
Pa upealfi, toifelta Pomweroffi ta- 
ottu. 
Mönologe, m. martyrifalenteri (gree- 

falaijen firfon). 
Menon, sm. fafianiluttu itämaisfa. 
Menotte, f. fütynen (Tapjen). 
Menottes, f. pl. fäfivaudat. 
Mense, f. tulot abbotitunnasta; ruo» 

farabat. | 
Mensole, f. wiimeinen Holmia ful- 

fema kimi. 
Mensonge, m. vahti fatu, fepitys; 

walhekuwa, shaamu, bairaus. 
Mensonger, öre, adj. walhee llinen, 

petollinen. 
Menstruation, 7. liumentaminen; 

fuufautijet. 
Menstrue, f. liuwetus⸗aine. 
Menstruel, elle, adj. tuulautisten-. 
Monstrues, f. pl. fuutfantifet. 

_Monstrueux, euse, adj. linwetus⸗ 
atneen. 
' Mensuel, elle, adj. fuufautineu, fuu- 
aus. 
Mensurabilité, f. mitattamuus. 
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_ Mental, ale, adj. fifällinen, hengel⸗ 
linen, yajatukitsja, mielesfä, [ydämesjä 
piilewä. 

Montalement, adv. ajatuffisia. 
Mentorie, f. tvalbetteleminen, epü⸗ 

tofi, todettomuus. 
Meonteur, euse, adj. ja s. walheelli- 

nen, petollinen; walhettelija. 
Menthe, /. minttu (mentha); m. 

crépue, arominttu (m. erispa). 
ention, f. mainitfeminen, fertomi- 

nen; todistus; m. honorable, fiitos- 
faufnnto. 

Mentionner, v. a. mainita, wirffaa, 
kertoa. 

Mentir, v. n. walebbella. 
Menton, m. leuta; muutamain eläins 

ten alipuolifet leulapielet. 
Mentonnière, /. walenaaman parta; 

leufafappu, -tilfa; leukahihna. 
. Mentor (Men = Mäng), m. neuwo⸗ 
ja, johtaja, holhoja. 

Menu, u6, adj. wähäinen, pieni, beit- 
fo, hoikka, hento, lyhyt, ohut, rutkka, 
hieno; jambes m-es, boilat fääret; 
plomb m., hienoin Gaulinlaji; m. rôt, 
aistetut pienet 1. nuoret linnut; m. gi- 
ier, © Gibier; pluie m-e, hieno 

fade; m-s grains, berneenfaltaifet wil⸗ 
jat: m-s, plaisirs, fäfivabat, neulara- 
at 
Menu, m. compter par le menu, 

par les m-s, lufea täsmälleen, kowin 
tyystin, fuuret ja pienet; raconter par 
le m., fertoa perinpohjin; erikohtainen 
ruofalajin luettelo atriapöydällä; pien- 
ten pefomaatteiden luettelo. 

Menu, adv. pienesti, hienosti, pie- 
nelji, muvuitfi: écrire m.; hacher m.; 

et m., hienosti ja tiimisti. 
Menuaille, /. pienet vahat; pienet 

falat; mähäpätöifet, kaikenlaifet. 
Menuet, m. mennetti, eräs tansfi. 
Menuise, /. warpuisbautit. 
Menuiser, v. a. ja n. niffaroita, teh⸗ 

dä punufepän työtä. 
enuiserie, /. puufepän ammatti; 

puufepän työ. 
Menuisier, sm. puujeppä, nikkari. 
Méphitique, adj. haiſewa. 
Méphitiser, v. a. haiſewakſi tehdä. 
Möphitisme, m. Gatfema 1. wahin⸗ 

gollinen Göyryminen. 



Mépl 

Méplat, ate, adj. fanotaan fappa- 
leesta, jonka lewy Wwoittaa palfuuden. 
— m. pintojen erilainen foboominen 
maalauljesja. | 

se Möprendre, v. r. erhettyä, bai, 
vahtua, pettyä. 

épris, m. ylenlatfe; paroles de 
m., ylenlatfeellijet fanat; faire m. de 
gC., ylenkatjoa; tomber en m., joutua 
ylenkatfeen alaijekji; — pl. ylentatjeen 
ilmottaminen fanoilla 1. töillä. 

Möprisable, adj. ylenkatfottamwa, bal- 
a 
Möprisablement, adv. ylenkatſeel⸗ 

lifesti 
_ Möprisant, nte, adj. ylentatfowa, 
itkuinen. 

Méprise, /. erhetys, Gairaus. 
Möpriser, v. a. ylenkatfoa, halwelfia. 
Mer, f. meri; la m. pacifique, jo 

waltameri; la m. du Levant, Wäli- 
meri; homme de m., merimies; ar- 
mée de m. fotalatmasto; pleine m., 
haute m. aava meri; m. grosse, 
forleat aallot; basse m. luodeweſi; 
temps de m., myrsfy; par m., sur 
m., meritſe. 

Mercantile, adj. tauppa-, fauppaa 
toskewa. 

Meorcantille, /. pieni kauppa. 
Mercenaire, ad alffa-; palkasta 

tehty; palkattu, palkalle altis; woiton⸗ 
pyytämä. — m. palkoklinen, palkkamies; 
rajalle altis ihminen. 

eroenairement, ado. palkasta, woi- 
ton wuoffi. 

Mercerie, f. pieni fauppaiäly, rih⸗ 
lama. 
v Moroerot, Meroelot, m. pienoiskaup- 
tas. 
Meroi, f. armo, armahtaminen, ars 

meliaijuus, [ääli; à la m. de gn, jkun 
mielimallasja, malloisja. — À m., adv. 
armoibin, armosta. 

Merci, m. fiitos; Dieu m.! Suma- 
lan kiitos. 

Mercier, ère, s. ribfamafauppias. 
Mercredi, m. feskimiikko; le m., 

saint, 1. des cendres, fesliwiiflo pii- 
namiilosja. 

Mercure, m. Mercnrins; elämä bo- 
pea; rallauden afiain toimittaja. 

Merouriale, f. ranskan parlamentin 
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Merl 

fofous Martinpäimwän 1. pääfXijen jäl 
keifenä tkeskimitkkona; puhe, joka filloin 
pidettiin lainkäytännösfä tapahtuneista 
epäjärjestykfistä; (tuw.) nubbepube, 
nuhteet, torat, fotiripitykjet; torihin- 
nat; (tae) ſinijuuri (mercurialis). 

Morouriel, elle, adj. elämähopean 
fefainen. 

Merdaille, /. ryyſyinen fafarajoufto. 
Merde, f. fonta, fitta (ihmisten ja 

fotiselüinten); couleur m. &oie, fel- 
tais-wiheriäinen würi. 

Merdeux, euse, adj. likainen, pas- 
lainen. 

Mère, . äiti, emä; muija, muori; 
m. nourrice, imettäjä; grande m., 
mummo, muori. 

Mère, adj. f. m. goutte, wiini, jofa 
juoffee ſurwomattomista wiinimariois- 
ta; m. laine, paras feritty willa; m. 
perle, helmifimpjukka; langue m., üt- 
binfieli; eau m. emätvefi; idée m., 
pää-aate. 

Méreau, m. poletti, taunnusmertki. 
Mörelle, f. Marelle. 
Möridien, m. meribiani, puolipäi- 

wänpiiri, päimäpiiri. 
Möridienne, adj. f. päimäpiirin:; 

puolipäimäne; ligne m. päimwänpiiri. 
Möridienne, f. päimänpiiri; päimäl- 

fis-uni. 
Méridional, ale, adj. etelä-. 
Meringue, f. marengi (eräs foferi- 

leiwos). 
Mérinos (s ääntyy), m. eepanjalai- 

nen lammas; merino-willat; teoffet 
merino-willasta. 

Morise, /. tuomenmarja. | 
Merisier, s. tuomi, metjätuomi. 
Möritant, nte, adj. anftollinen. 
Mörite, m. anfio, arimo, funto; cha- 

peau de m., faplaati, laiwurin ofa. 
Möriter, v. a. anjaita, kannattaa. 
Möritoire, adj. anfiollinen, anfaits 

ſewa; Fiitosta, palkkaa anjaitfema. 
Meorlan, m. juufo, eräs lala (gla- 

dus merlangus). 
Merle, sm. rastas; m. d’eau, fosfi- 

fara (lintu); tuutain (kala). 
Merlette, /. (twaal.) linnun runko. 
Merlin, m. teurastaja-lirmes fuu- 

rella Gamaralla; tappara; fimänlään 
täjä; (laim.) määrlinti. 
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Morline, /. weimi-urut. Message, m. fanoma, tieto, fanan- 
Morliner” v. a. (laim.) lortinkeila | jaattaminen. 

kiinnittää feili. 
Merlon, m. rintawarustus ampuma- 

reikäin mälillä. 
Morluche, f. tuimattu tapatursta. 
Merrain, m. aëtian laitapuut; tam 

minen panelilauta; aine, jota hirmen 
jarmet fijältämät. | 

Merveille, f. ihme; tumma. — À 
m., adv. ihmeen hywin, oimallifesti. 

Merveilleusement, ado. ibmeelli- 
festi j. m. e. 

Merveilleux, ouse, adj. ihmeellinen, 
ihmeteltämä, Pämmästyttämä; ihmeen 
Gymwä, oimallinen. — s. m. ja f. fum- 
mallinen, eriskummainen 1. omatapai- 
nen ihminen; teiffari. 

égair, m. eräs fuupalan juokju. 
Mésaise, (1. Malaise. 
Mésalliance, /. fopimaton amioliit- 

to, naiminen henkilön kansja albaifem- 
masta jäädystä. 
M jer, v. a. naittaa Genkilön 

fansfa alhaijemmasta fäähystä. — Se 
2, v. r. natda henkilö alhaijemmasta 
jäädystä; (kumw.) halwentaa itfenfä. 
* F. tiainen, tiitinen (pa- 

rus); grande m., tali-tiainen; m. hup- 
pée, tupfutiitinen. | 
, Mösaraiguo, adj. (uolipallee, [uolis 
uflo-. 
Mésarriver, v. n. imp. jäädä on 

nistumatta, menestymättä. 
Mésavenir, f. Mésarriver. 
Mésaventure, f. tapaturma, pula, 

feilla, paha onni. 
Mésentérique, adj. Mösaraigue. 
Mösentöre, m. juolipalle, fuolilufto. 
Mösestime, f. ylentatfe, halwekſimi⸗ 

nen. 

Mésestimer, v. a. ylenkatſoa, bal: 
mweffia. 

ésintelligence, f. epä-ymmärrys, 
epübuomio, määrä dites, 

Mésire, m. mafjatanti. 
ir, v. a. tarjota liian halpa 

hinta, pollubinnasta pyytää. 
Mesquin, ine, adj. fitjas, jaita, ita- 

va, niukka, täpärä; halpa, huono. 
Mesquinement, ado. fitfaasti j. n. e. 

Winerie, 7. fitfans, faituus, ita- M 
runs, halpuus, buonous. 

Messager, Ore, s. jananfaattaja, ja- 
namviejä, jananlennättäjä, tiedontnoja; 
lirjeenkantaja. 

Messagerie, /. fananfaattajan wirka; 
tyytikuljetus-lattos; kyytimaumut. 

Messe, f. mesfu; mesfunuotti, mu- 
fifilinen mesfuteos; dire, chanter la 
m., mesfuta; m. des morts, fielu- 
meëfu; m. basse, petite m., mesfu, 
joëfa ei ole laulua; grande m., fortea 
mesfu. 

Mossöance, f. fiiwottomuus, jäädyt- 
tömyys, fopimattomuus. 

Messéant, nte, adj. ftimoton, fää- 
bytön, fopimaton. 

Messeigneurs, pt. fanasta Mon- 
seigneur. 

esseoir, v. n. olla fopimaton, [aa- 
tuun käymättä 1. fäädytöntä. 

Messidor, m. wuoden fymmenes 
luulaufi ransfalaifen wallankumoukſen 
ajanlaskusja (19 keſäk. — 19 Geinät.). 

Mossie, m. Mesftas. 
Mossier, m. wiljanwartija, hedel⸗ 

mäntwartija. 
Messieurs, pl. janasta Monsieur. 
Mossire, sm. (wanha armwonimitys) 

armollinen herra. 
Mestre, f. Meistre. 
Mestre de camp, m. (ani) jalla- 

L ratfurylmentin päälittö. 
Mesurable, adj. jota on mahdollis 

nen mitata, mitattaiva. 
esurage, m. mittaus, mittaaminen, 

mittauljen fuunnitelma. 
Mesure, D mitta; mitallinen; runo- 

mitta; tahti, polku; (Euro) mwaroleino; 
toimi, hanke, weble; lobtuullifuus; en, 
de m., tabbisfa; outre m., ylenpaltis 
festi; à m. que, fen mulaan fnin; à 
m., fubtaifestt; être en m., être hors 
de m. de faire gc., olla tilatfunbesfa 
teybä jän, puuttua tilaifnutta jukin 
totmittamifeen. 

Mesurer, v. a. mitata, mittailla; 
fowitella, faunnitella; (kuw.) tarkoin 
miettiä 1. punnita, armostella; m. son 
36 avec qn, olla jkun kansſa miek⸗ 
aiſilla. 
Mesureur, m. mittaaja. 
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6 ésuser, v. m. (de) määrin käht⸗ 
a. 

Mes-vondre, £. Mövendre. 
Métacarpe, m. lämmen jormista ran- 

teefen. 
Métachronisme, m. erhetys ajan: 

[asfusfa, fun tapahtuma pannaan ta- 
pabtuneeffi ennen Luin mitä todellista 
on. 

Mötairie, f. wouratalo, arentitalo. 
étal, m. metalli, malmi; (kuw.) 

ütänen Helinä. 
Mötallöitö, /. metallin ominaifuus. 

tu Métallescen nte, adj. metallinfiil- 
wä. 
Mötalliföre, adj. metallia fifältämä. 
Mötalligue, adj. metallinen, metalli-; 

fowan rahan»; art m., metallinpnhdis- 
tu8-taito; science m., rabantuntemis- 
taito. — m. kowasſa rabaëfa maljet- 
tamma waltiolaina. 
Mötallisation, /. metalliffi muuttu- 

minen. 
Mötalliser, v. a. faattaa metallibappo 

pubtaafft metallikji. 
étallographie, f. metallitiede. 

Métallurgie, f. metallurgia, tiede 
luinka metalli faabaan malmista. 
= Mötallurgisto, metallurgian tuntija 
ja barjottaja. 

Mötallurgigue, adj. metallurgiaan 
tuuluva. 

Métamorphose, f. muodonmaihdos, 
emuutos. 

Mötamorphoser, v. a. muuttaa jfun 
muoto, muuttaa toifen muotoifeffi. 

Métaphore, f. janan täyttäminen 
fuwannollifesfa merkitykjesfä, metafo- 
ri, wertauslaufe. 

Métaphorique, adj. futoannollinen, 
metaforillinen, werrannollinen. 

Métaphoriquement, adv. fuwannol- 

hi puustamillinen, fa- 
nasta fanaan tehty käännös. 

Métaphraste, m. puustamillinen 
tääntäjä. 

Métaphysicien, m. metafyſiko, me- 
tafyfifan tuntija, 

Métaphysique, /. metafyfita. — adj. 
metafyfilinen, metajyfikan tapainen. 
Me physiquement, «dv. metafyfilli- 

esti. 

464 Méti 

Métaphysiquer. v. n. puhua L Éir- 
jottaa ylen epäſelwästi, abftraktisti. 

Mötaplasme, m. fanan muuttaminen 
jäin kirjainta poisfulkemalla, lijäämällä 
tahi muuttamalla. 

Mötastase, f. tiwun muuttaminen 
toifesta runmitu-ofasta toifeen. 

Mötatarse, f. jallapöytä. 
Métathèse, f. Cirjainten waibto fa- 

nasja. 
Mötayer, ère, s. mwouraaja, mwuols 

raaja, arentaatori, lampuoti; wouraa- 
jan waimo. 

Möteil, m. feluli (puoleti nifua, 
pnoleffi rukiita); passe-m., fafft ofaa 
nifua ja ylfi oja vuliita fekaifin. 

Mötel, m. hulluruoho (datura stra- 
monium). 

Mötempsyoose, f. ſielunwaellus. 
Mötöore, m. ilman vraana 1. mertti, 

ilmannäfy, meteori. 
Météorique, adj. meteorillinen. 
Météorisé, 6e, adj. puhaltumut, pö- 

höttynyt: ventre m. 
Météorolithe, f. Aérolithe. 
Météorologie, f. meteorologia, tiede 

ilmanmaiheista. 
Météorologique, adj. meteorogilli- 

nen. 
Mötöorologue, m. ilmanmaiheiden 

tutkija. 
Méthode, /. fäännöllinen, peri-aja- 

tukjellinen menetystapa; järjestetty me- 
nettys, peri-ajatukjellinen järjestys; ope- 
tustapa ; käytetään kirjain, erittäin tieli- 
opillisten kirjain ninmityenä, johdanto: 
la m. latine; tapa, fähtöe, menetys. 

Möthodigue, adj. fääntöjen, peri- 
ajatusten mukainen, järjestetty, [ään- 
nöllinen, metodillinen; monimutkainen. 

Méthodiquement, adv. fäännöllijesti, 
metodillifesti. 

Möthodisme, m. metobistain oppi. 
Möthodiste, m. metodista, metodis-> 

tain oppilas. 
_Méticuleux, euse, adj. arka, pellu- 

rimainen. 
étior, m. ammatti, elatuskeino, kä ' M 

j ityön-ammatti, ammattikunta; wirla; 
työpöytä; ompelukehys; kangaspuut; 

, tehä; premier m., wierre (juoman); 
: faire m. et marchandise de qc., pi: 
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tää tapana; jalousie de m., ammatti» 
kateus. 

Mötif, ive, s. 1. Métis. 
Métis, isse (s ääntyy), adj. ja s. 

ſiinnyt malloifesta miehestä ja india: 
milaijesta naijesta, tahi indianilaifesta 
miehestä ja walkoifesta naifesta; feka- 
rotuinen, mestitfi. 

Métonomasie, /. nimen tääntämi- 
nen latinaifekfi 1 greekalaiſekſi. 

Métonymie, f. metontymia, waihto⸗ 
fobta, retorillinen laufeparfi tnn ofa 
Täytetään tofonaifen werosta ja päin: 
mwastoin: cent voiles — cent vaisse- 
aux. 

Métonymique, adj. metonymillinen. 
Mötoposeope, m. faswojen piirteis- 

tä ennustaja. 
Métoposcopie, f. taito ennustaa las- 

wojen piirteistä. 
Mötre, m. runomitta; tamunmitta ; 

ranslalaijen pituuden mitta, noin 3 
jaltaa ja 1 tuuma. 

6trigue, adj. vunomitallinen; Mè- 
tre-mitatte. — f. runous/oppi; oppi fa- 
nain mitasta. 

Métrologie, f. oppi mitoista ja pai- 
noista. 

Mötromane, «m. —A 
Mötromanie, f. riimityhäys⸗kiihko. 
Mötromötre, Mötronome, m. tabbin- 

mittari. 
Métropole, f. pääkaupunki; emäkau- 

punti; arkkipiispan afuntofaupunti; 
église m., tuomiotlirtto. 

Mötropolitain, aine, adj. arftipiis. 
pallinen. — m. arkkipiispa, metropoliti. 

Mets, m. rnolalaji; ruola, fyömä. 
Mettable, adj. fäytettää, wälttä- 

wä [pnmwustaj. 
Mettour-en-oeuvre, m. jumweli-feppä, 

jaloltmien juottaja. 
Mottre, v. a. panna, laskea, ajettaa: 

m. à sa place, afettaa pailallenja; m. 
ge. à terre, laskea maahan; m. par 
terre, faataa, lyödä maahan; m. qn 
hors de la maison, ajaa buoneesta 
ufo8; m. Padresse à une lettre, fr. 
jottaa päällekirjotus kirjeeſen; m. un 
prince sar le trône, ajettaa malta-| m. en chemin, 
iötuimelle; m. à Pamende, fatottaa; 
m. en justice, wetää oikeuteen; m. en 
terre, hautaan fiunata; m. une charge 
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au concours, ilmottaa mirka baetta- 
walft; m. en apprentissage, en mé- 
tier, panna oppiin; m au monde un 
enfant, fynnyttää (apfi; pukea yllenjä, 
käyttää [maatteista]; mwalmistaa, teit- 
tää (vuolia): m. un lièvre en pâté, 
tehdä piiralla jänikjestä; Täyttää [ras 
hoista]: mettre son argent en fonds 
de terre, läyttää rahanja maafartanon 
ostamijeen; kylmää, miljellä [pellosta]: 
mettre une terre en avoine, tylmää, 
panna pelto fauralle; m. en pré, [a8- 
lea niitylji; käytetään merkitfjemäsjä 
muodon muuttamista: m. en pièce, 
järkeä palafikfi; m. par pièces, panna 
fappaleittain; m. en charbon, polt- 
taa bitletfi; m. en latin, lääntää la 
tinaffi; m. le bois en oenvre, puu: 
teoffia malmistaa; m. fin à, lopettaa; 
m. ordre à, järjestää; m. en, faat- 
taa johonkin tilaan: m. en colère, 
faattaa wihastumaan, wimmaan; m. 
en danger, faattaa waaraan; m. en 
vente, panna faupalle; m. en doute, 
epäillä; m. en défaut, faattaa erhes 
tykſeen; m. en déliberation, afettaa 
mietittämälfi; mettre à: m. à jour, 
faattaa julki, walfenteen; m. à con- 
tribution, panna palkomerolle; m. à 
fin, jaattaa loppuun; m. à prix, mää» 
rätä palkinto jatfin; m. le temps à, 
käyttää aifanfa jhkin; m à la raison, 
faaba järkeen, mielelle; m. au pillage, 
antaa vryöstettämälfji; mettre à, infi- 
nitiwin fansfa, pitää jonakin: m. sa 
gloire à faire ge., pitää lunniananja 
tehdä jlin; mettre infinitimin kansfa: 
m. sécher, panna fuimaamaan; m. 
chauffer de l’eau, panna että fie- 
humaan; mettre abdmerbin fansfa: m. 
bien, mal ensemble, faattaa fopimaan, 
riitaantumaan; m. dehors, ajaa 1108; 
m. bas, riijna, laskea; poilia [foiras- 
ta]; (meriw.) m. à la voile, lähteä 
purjehtimaan; m. une voile, lijätä 
purje; m. à bord, à terre, wiebä lais 
walle, laskea laimasta. — Se m., 7. r. 
istua, istautua, laskentua, paneutua, 
ajettua, antautua; ryhtyä, rumweta; se 

antautua matlaan; se 
| m. au travail. rumweta työhön; se m. 
à étudier, ME lulemifeen; se m. 

es, ruveta parannute 

30 
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file; se m. au courant, tarkoin tutus- 
tua afian kansfa, tutkia, tietää; se m. 
au bien, parantaa tapanja; se m. 
bien, pulentua bywin, miellyttämästi. 

Moublant, nte, ad mübpelitft fo- 
ima 1. telmollinen; étoffe bien m-e, 
oma môbpelifangas; meubles m-s, 
mööpelit. NUNN 

Meuble, adj. feweü, mubea, irtain, 
fitrtymwäinen; biens m-s, irtatmisto, 
irtain falu; terre m., mubea maa. 

Mouble, m. mööpeli, Gnonekalu; (la⸗ 
fit.) irtaimisto, irtain omaijuus. 

Moubler, v. a. mööpelillä, huoneka⸗ 
fuilla marustaa; m. une ferme, hank⸗ 
fia tarpeellinen kalusto maatilalle. 

Meuglement, 1. Beuglement. 
Mougler, £. Beugler. | 
Meule, f. mylöynkimi; tahto; heinä-, 

mwilja-auma; töntkä, josta hirwen jars 
wet rupeamat faswamaan. 

Meulière, f. tiwilaji, joka myllynti- 
wilfi kelpaa; myöhynkimi-louhos. | 

éum (um — 00m), m. eräs faswi 
(athamanta meum). | | 

Mounier, ière, s. mylläri, myäärin- 
mwaimo. 

Meurtre, m. murha, tappo; crier 
au m., murhaa huutaa, haikeasti wa⸗ 
littaa. 

Meurtrier, iöre, s. murhamies, 
murhaaja. — adj. murbaawa, murba- 
mielinen, tappama. 

Meurtriöre, f. ampumareitä. 
Meurtrir, v. a. rutistaa, puristaa, 

litistää; m. de coups, halata mustel- 
miin. 
| — f mustelma, finimat- 
ja; fattunut paikka (omenasfa j. m. f.). 

Monte, f. parti jabtifoiria (mwähit- 
täin 12). 

Mévendre, v. a. myydä polfubin- 
taan. 
Mövente, /. polfubintaan myymi- 

nen; huono tamarain menelfi. 
Mözail, m. pärifilmitto. 
Mézgair, !. Mésair. 
Megéréon, m. näfiäin (daphne me- | tatu 

sereum). 
Mezzanine, /. . Entresol. — adj. 

fenêtre m. ja Mezranine, f. wähät- 
nen neliskulmainen alkuna. 

466 Miel 

Mozzo-termine, =. lohtuuskeino viie 
dan 1. waikean aſian fomittamifelfi, fo- 
witus-ebbotus. 

Mozso-tinto, m. mustalla märillä 
tehty piirroskuma. 

Mi, täytetään ainoastaan yhdistet- 
tynä muihin fanoihin, ja merkitfee 
filoin puoli, puolitiesfä, puolimälisjä 
olemista: la mi-mai, toufofuun puo 
fiwäli; à mi-chemin, puolitiesjä; à 
mi-côte, puolisabteesfa; la mi-careme, 
puolipaasto. 

Mi, m. ſäwel E fämelikösfä. 
68, m. gh vuttoifet 1. faastut- 

tamwaifet höyryt 1. Höngät. 
Miaulement, m. naufuminen. 
Miauler, v. n. naulua, manrua. 
Mica, m. fisfanfulta; m. jaune, fel- 

tainen fisfantulta; m. blanc, walfoi- 
nen kisſankulta. 

icacé, 60, adj. lisfantullan ſekai⸗ 
nen 1. faltainen. , 

ef EM 6— 
Miche, /. fuuri nijukallu, limppu. 
Micmao, m. felajotku; falaijet, fa- 

walat kujeet, juonet 1. hankkeet. 
Miorooosme, m. pilluis-maailma; 

00108, maailma piffnis-ume- 
osſa. 
Micrographie, /. efitys ſemmoiſista 

efineistä, jotka näkymwät ainoastaan ſuu⸗ 
rennuslafin amulla. 
— Miorom m. milrometeri, Lone, 
jolla tähtitutiijat mittaawat pienim- 
mät wälit. 

Mioroscope, m. fuurennuslafi.- 
Mioroscopigue, adj. mikroskopilli- 

nen, ainoastaan fuurennuslafin awulla 
näkymä. 

Midi, m. puolipäimä; päimänpuoli, 
etelä; etelämaat; m. et demi, fello 
puoli ykfi; heure de m., puolipäimän 
aila; en plein m., testipäimällä, jul- 
lifesti, katkkien nähden. 

Mie, /. leimän fydän, leiwän peh- 
mel fijus. — adr. ei rahtualaan. 

Mie, /. (lyhennys fauasta Amie), 
fultanen, armahainen; lastenhoitaja, 

Miel, m. mefi, fima, hunaja; m. 
vierge, impibnnaja, wallea hunaja; 
lune de m., lempiriifto. 

Mielat, m. mefilaste, mefiruoste. 
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Miello UX, euse, adj. mefimatkea, hu⸗ 
najainen, äitelä; hempulainen. 

Mien, enne, adj. minun. — s. mis 
nun tawarani, omaifuuteni; les miens, 
ominaijeni. 

Miotte, f. leimänmuru, muru; fuu- 
palanen. 

Mieux, adv. paremmin, mielniſem⸗ 
min, ennen, ennemmin, kernaammin, 
pikemmin; valoir m., olla parempi, 
fuuri-arwoifempi; être m., woida pa- 
remmin, olla paremman näfôtnen; j’ai- 
me m., tahdon mieluijemmin; de m. 
en m., yÖä paremmin; à qui m., fil: 
wan, kilwalla; du m., le m., tout de 
m., le m. du monde, mabbollifesti, 
parhaiten; faire de son m., fvettaa 
parbastanfa, tarmonfa takaa. 

iôvre, adj. wallaton, hillitön, tel- 
määivä. 

Miövrerie, f. wallattomuus, hillit⸗ 
tömyys. 

Miövretö, j. {. e. ſ. 
Mignard, rde, adj. faunofainen, fie 

mällä, finvä, nätti, näppärä; teesfen- 
telemäinen, mielittelemäinen; faire le 
m., mielistellä. . 

gnardement, adv. fiemästi, näp- 
pärästi. 

Mignarder, v. a. hemmotella, ben- 
touttaa, hempeyttää; teeskennellä nüp- 
är Se m. v. r. hemmotella 

itfeänfä, mweltostuttaa. 
ardise, f. fiewhys, näppärhys; 

teeslennelty julo; eräs neilifän laji. 
Mignon, onne, adj. näppärä, fiewä, 

fufoinen, herttainen, lemmitty; argent 
m., fäästöraha; péché m., mielifynti, 
helmafynti. — s. lemmitty, lemmifft, 
lempilintunen; mammanlapfi; maman 
m-e., äitifulta. 
Mignonne, f. eräs faji painofiriai- 

mia. 
onette, f. eräs laji pitfiü, eräs 

. =— 

Mi 
puolikkki-fangas; ſurwottu pippuri; 
eräs laji ——2— 

Mignoter, v. a. hemmotella, hen⸗ 
touttaa, hempeyttää. 

Mignotise, f. Gemmotteleminen. 
igraine, /. tois-puolinen pääuti- 

tietyö. 
gration, f. maellus, fiirtyminen, 

muuttaminen (kanfojen, lintujen). 

467 Mill 

Mijaur6o, f hemputkta. 
Mi k. Mi (es : 

1 (= milj.), m. hirsſi. 
Milady, ft. Lady. 
Milan, m. fäästi, ilmabaufta. 
Milandre, m. evä? bai-falan laji. 
Milanoan, m. jäästen poikanen. 
Milésie, /. ampiainen, mwaapfiainen. 
Miliaire, adj. hirsfin muotoinen. 
Milice, f. fotataito, fotatoimi (@ree- 

falaisten ja Romalaisten); (raam.) 
filwotns; fotajouffo, armeja; nosto- 
wäki, maammartijasto. 

Milieu, m. feslifobta, festipaitfa, 
festi, keskuus, keskusta; keino, neuwo; 
au m., testellä, testipaikalla, festelle: 
au m. des hommes, ihmisten joulos- 
fa; par le m., feskeltä; il pörit au m. 
de ses victoires, — lesken —; le juste 
m., leélifubta, oikea Pohtalaifuus; le 
point m., feslipiste; essayez de trou- 
ver guelgue m. pour les contenter, 
— jolu neuwo —. 

Militaire, adj. (ota=; ſotawäen⸗, fos 
tainen. — m. fotamies, jotilas, joturi; 
fotamilestö. 

Militairement, ads. fotamäen tas 
paan 1. taalla. 

Militante, adj. f. l’église m., foti- 
wa feuralunta. 

Militer, v. m. (falit.) cet argument 
ne milite point contre moi, |e wäite 
ei todista minua wastaan. 

Mille, adj. tubannen. — m. tuhat; 
penilulma. 

Mille-fouille, 7. pyörtänökärjämö 
(achillea millefolium). | 

Mille-fleurs, d. pl. eau de m, leh⸗ 
mäntvirtja lääkkeenä; (ehmänjonnasta 
tehty hajumweft; rossoli de m., monen: 
laifista kukista tislattu bajuwefi. 

Mille-graine, f. {. Piment. 
Millénaire, adj. tuhatta fijältäivä. 

— m. uofituhannes; joka uskoo Kris- 
tulen — tuhatmuotijeen waltakuntaan 

G illöpore, m. ele torallin laji (mit- 
: lepora). 
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Milleret, m. portugalilainen raba; 
naisten loristus. 

Millésime, m. wuofilulu rabafappa- 
leesſa. 

Millösimer, v. a. panna tuhannes: 
ofiin. o. 

Millet (= miljee), m. hirsſi. 
Milliaire (11 tä$jä ja jeurr.), 

adj. borne, pierre, colonne m., peni- 
tulman tolppa. — m. peuifulman-tofppa. 

Milliard, m. MAN miljonaa. 
Milliare, m. tubannes-ofa Are'ista. 
Milliasse, f. tuhatlulu, jummaton 

pari. 
Millième, adj. tuhannes; — m. tu- 

hannes-ofa. 
Millier, m. tuhat, tuhatluku. 
Milligramme, m. tubannes-ofa Gram- 

me'ista. 
Millilitre, m. tuhannes-oja Litre'ts- 

ä. 
Millimötre, m. tuhannes-ofa Mè- 

tre'istä. 
Million, m. miljona. 
Millioniöme, adj. tubat-tubannes. — 

m. miljounas-oja. 
Millionnaire, s. ja adj. miljonan 

omistaja, miljonallinen. 
Millistöre, m. tuhannes-ofa Stè- 

re'tstä. 
Milord, m. milorb, arivonimittys fors 

tea-fnkuifile herroille Cnglannisfa. 
Mime, m. eräs fomebian laji Ro⸗ 

malaifilla, josja näyttelijä ofotteli vf: 
fityifiä Henkilvitä; näyttelijä ſellaiſesſa 
komediasſa. 

Mimique, adj. mimillinen, oſottelewa. 
— m. mimillisten komediain tekijä, — 
f. mimillinen taito, ofottelija-taito. 

Minage, m. myymis-wero wiljasta. 

t 
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kennellys; faire bonne m., olla mieli» 
hymällänjä olewinaan; faire bonne m. 
a gn, ystämällijesti fobbella. 

Mine, f. wuorikaiwos, twuorifaiwans 
to; malmijuoni, malmilerros; malmi; 
miina, ruutilolevo, vuutihauta; m. de 
plomb, lnijykiwi; pierre de m., mal: 
mi; exploitation des mines, wuori- 
teollifuus. 

Mine, j. vansfalainen jymämitta = 
puolen Setieriä; mitallinen. 

Mine, f. muinaisgreelalainen raha. 
Miner, v. a. faimaa miinoja, mur: 

taa alta; onfia, fowertaa; (luw.) uu- 
muttaa, Geikontaa. 

Minerai, m. malmi, malmitappale; 
metallinfelainen liwenlaji. ° 

Minéral, m. fimenuäinen, fivisaine; 
fiwifuntaan kuuluwa efine. 

Minéral, ale, adj. limennäis-, liwi⸗ 
funtaan fuuluwa, mineralinen; eau 
m-e, mineraliwefi, vuostemefi, termweys- 
weſi. 

Minéralisateur, m. aineet, jotka yh⸗ 
bistyen metalleihin muuttawat niiden 
uffonaista laatua. 

Minéralisation, /. metallien yhdis- 
täminen fellaisten aineiden lansfa, joita | 
minéralisateur’iffi fanotaan. 

Minéraliser, v. a. muuttaa metal: 
fin uffonaista laatua fellaijiin ainei- 
fin yhdistämällä, jotka minéralisa- 
teur'ilfi fanotaan. 

Minéralogie, f. mineralogia, limen- 
näis-oppi. 

Minéralogique, adj. mineralogi- 
nen, fimennäis-opillinen. 

Minéralogiste, Minéralogue, m. mi- 
ralogi, kliwennäis-tutkija. 

Minérographie, f. efity8 liwennäi⸗ 
Minaret, m. turililaifen moskean i fistü. 

torni. Minerve, f. Miuerwa-jumalatar ; kü⸗ 
Minauder, v. n. feimailla, fulofat- fitystwoima, tyly, pää. 

felmilla mielistellä. 
Minauderie, /. fulofatfelmilla mie 

fisteleminen. 

inet, notte, s. mirri, lisfa. 
Mineur, m. Wwuoristyömies, wuoren: 

faiwaja; miinanlkaimaja, mineraja, wal⸗ 
Minaudier, iöre, s. ja adj. fulofat. | litusfaiwaia. 

felmilla mielistelemä. 
Mince, adj. ohut, kapea; pieni, Galpa, 

mitätön. 
Mine, f. 

laswoin 
faswoinliile, kaswoinmurre, 

onne; — m-s, pl. (uunmur- luokkaa muntfifunnasfa; (joit.) moll- 

eur, eure, adj. ala-iläinen, Gol» 
| honsalainen; wähempi; frères mineurs, 
Minoriti> 1. Franfistani-munklli; les 
quatre ordres m-s, neljä afbaifempaa 

teet, teeslennellnt la&woinliiffeet, tees- | fäivel. 
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Mineur, eure, s. afa-iltiinen. — m-e, 
f. alilauje, tesfimäinen lauje päätös» 
johdelmasja. , 

Miniature, f. pienoismaalaus; pie- 
noiskuma; pieni taideteos; pikkuinen 
fiewä ihminen. 
, Miniaturiste, m. pienoistuwain maa- 
ari. 
Miniöre, f. malmifuoni, malmiker- 

ros. 
Minime, adj. pienokainen, ſangen pil- 

kuinen. 
Minimum (um—oom), m. alin ). 

mähin määrä; wähin hinta, wähin ran 
kaistus. 

Ministère, m. wirla, toimi; hallin⸗ 
to, hallitus, mwirantoimitus; ministe- 
rio; ministeristö; ministerion kartano; 
m. public, wirallinen päällekantaja- 
wirka 1. miskaalimirka; m. des autels, 
pappiswirla; m. des finances, waltio- 
waraston ministerio; entrer au m., 
ruveta ministerilfi. 

Ministöriel, elle, adj. ministerilfi 
nen, ministeris; officiers m-s, oifeus- 
ton alhaifet wirkamiehet. — s. minis- 
teriatön puoltaja. 

Ministériellement, ado. ministeris- 
tön lautta. 

Ministre, m. hoitaja, palmelija, apu- 
ti; (luw.) mälikappale; ministeri, lä⸗ 
bettiläs, airut; pappi. 

Ministrel, Minstrel, 1. Mönestrel. 
Miniun (um = oom), m. mönjä. 
Minois, m. faswot, näpfä naama. 
Minon, m. mirri, kisſa. 
Minoratif, ive, adj. heikosti huol: 

tama robto. 
Minorité, f. mähemmistö; ala-iläi. 

(948. 
Hinot, m. eräs kuiwain aineiden 

mitta. 
Minotaure, m. minotauro, eräs mb- 

tologillinen hirwiö. 
Minuit, m. puoliyö; m. est sonné, 

aila on yli puoli-yön. 
. Minuscule, adj. f. lettre m., pieni 

lirjain; caractère m. pieni präntti. 
Minute, f. minuti; pieni kirjotus 1. 

räntti; kirjallinen fuunnitelma, kon⸗ 
ep pohjalirja, alfnfirjotus ; homme 

la m., tarkkaan aikaa nondattawa, 
täsmäklinen mies. 
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Minutor, v. «. tirjottaa tonfepti, 
faawaella 1. panna tokoon firiotns. 

Minutie, di mähäpätöinen 1. turha 
afia, mähäpätöijnys. 

Minutieusement, ado. tuvhista huo, 
lien, ylen tarkasti j. m. €. 

Minutieux, oeuse, adj. turhia bno- 
liwa, ylen tarfla, mähäpätöifiin tun- 
fewa, turhanpäitväinen. 

Mi-parti, 16, adj. tahtia jaettu, puo- 
[is; m. de rouge et de noir, puoleffi 
punainen puolelfi musta. 

Miquelet, m. espanjalainen fiefi 1. 
tiwekäe; general-kapitanon henkiwar⸗ 
tua. 

Mirabelle, f. mirabelli, eräs pieni 
fuumun laji. 

Miracle, m. ihmetyö, ihme. 
Miraculé, 6e, adj. jofa on ihmetyön 

afaifetfi joutunut. 
Miraculeusement, adv. ihmeellijesti 

jan & 
Miraouleux, euse, ad ihmeellinen, 

tunnollinen, ylenluonnollinen, 
Mirage, m. fangastus. 
Miraïllé, 6e, adj. täplikäs [riikin- 

tulon pyrstöstä, perhofen fiimistä). 
Mirauder, v. a. tarkasti fatfella; m. 

un oeuf, tarfastaa muna päimää was⸗ 
taan tatfomalla. 

, adj. m. sanglier m., wanha 
metfäkarju, jolla on käyrät torabam- 
paat. 

Mirement, m. fangaëgtus. 
Mirer, v. «a. tähdätä, tamottaa; m. 

une place, tawottaa jlin paikkaa; m. 
un oeuf, k. Mirauder. — Se m., v. r. 
katſella itfeänjä peiliin, peilailla. 

Mirifique, adj. {. Merveilleux. 
Mirlifiore, m. teillari, tyttöinhempu. 
Mirlirot, m. 1. Mélilot. 
Mirliton, m. vuolopilli, huilu. 
Mirmidon, m. fyyfä, tääpiö; pil- 

luinen pöyhkeä ihminen. 
Miroir, m. peili, kuwastin; (kuw.) 

eſikuwa; mwedenpinta, ⸗kalwo; kehikosja 
olema lauta, [oistamwat pilkut vitfinfu- 
ton pyrstösjä; peräpeili (laimasja); 
m, ardent, poltepeili; m, d'âne, tiss 
ſankullan⸗laſi. 
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Miroitö, 14, 6 adj. t kA [betwofesta]. re penkin alla; tikari jota mænot- 

Miroitier dev 8. peilimtetijä; pei⸗ 
likauppias. 
Miroton, m. ſipulilla paistettu lihan⸗ 

wiilu. 
Mirte, f 
Mirtille, H A "My rtille. 
Mis, m. afiatirigan pantu päimä- 

määrä, Poska fe on oikeustoon fifään 
annettu. 

Mis, mise, part. fanasta Mettre, 
pantu, afetettu; puettu. 
Misaine, f. (laiw.) fokka, foffamasto. 
_ Mimatäro 6, m. ihmismihaaja. — 

. ihmifiä kammoljuma 1. wihaawa. 
isanthropie, /. ihmiswiha, ihmis⸗ 

lammo. 
Misanthropique, adj. ihmifiä fam- 

moljuwa. 
Miscellanöes, / L. fela-aineet, feka- 

janomat, niitä vid 
Misoibilité, F. [ekaantumaijuus, yh⸗ 

tymäilyys. 
Miscible, adj. felaantuwa, jota woi 

fekottaa yhteen. 
Mise, /. panos, rahapanos (pelisfä, 

fauppatoimesfa); juuta tarjous (huu- 
tolaupasja); malju, meno, fulunfi; 
täypyys (vahan); pulemistapa, afu; 
afettaminen, käyttäminen: m. en oeu- 
vre, toimeenpano ; m. en possession, 
ontistus-oikeuteen afettaminen; m. en 
liberté, wapaatfi [askeminen; m. en ac- 
cusation, anteen-alaifetfi i paneminen; 
m. en vente, myytämälji tarjominen; 
m. en scène, näyteltämälfi walmista- 
minen; m. à intérêt, paneminen korkoa 
lasmwamaan, lainaaminen; m.-hors, en» 
naffomafin; de m., täypä, felwollinen, 
muodinmutainen; 1 homme de m., fut 
dyllinen mies. 

Misérable, adj. furja, jurkea, halpa, 
Wwibeliäinen. — +. kurja, miheliäinen, 
tonna, lkiö. 

Misérablement, adv. furjasti j. m. €. 
Misöre, f. furjuus, furkeus, wihe- 
—— — mes, pl. turhat, mitättö- 
mät 

Miséréré, m. [uoltenmäänne, fuoli- 
folmu; Davidin wiidestoista pjalmi. 

LE yhteinen raja. 

et ritarit tantoitvat wyösjä. 
Misörioordiensement, ado. lanpe- 

asti. 
Miséricordieux, euse, adj. lanpeas, 

armahtawainen, armelias. 
Miseur, f. Arbitre. 
Misogame, m. awioliiton wibaaja. 
Misogamie, f. awioliiton kammo. 
Misogyne, m. naiswihaaja. 
Missel, m. mesfntiria. 
Mission, /. lähettäminen, lähetys; 

lutfumns, toimi, wirfa; (ähetystoimi 
pakanain kääntämistä 1. kristittyjen 
opettamista warten; pères de la m., 
eräs lähetysfeura. 

Missionnaire, m. [ähetysjaaruaaja. 
Missive, f. ja adj. f. lettre m., lä- 

hetyskirja. 
Mistöre, L Mystère. 
Mistral, m. koillinen tuuli Wälime⸗ 

vellä 
Mitaine, /. tumppu, puolihanfilla; 

ranneturwa; (kuw.) marowaifuus, wa- 
valeino. 

Mite, f. juustoloi, jauhokoi. 
Mitelle, f. jantula (sanicula ouro- 

paea). 
Mithridate, ». myrkynwastin. 
Mitigation, f. Helpotus, Guojenmus, 

liewitys. 
Mitiger, v. a. helpottaa, buojentaa, 

liewittää: fomittaa, mukauttaa. 
Miton, m. tannetumppu, käfimwarfiin 

ulottuma tumppu. 
Mitonner, v. a. hemmotella, aefo- 

tella, hellitellä; hennotella; mairitella; 
m. une affaire, warotwasti ryhtyä 
aftaan. — v. «. ja Se m.. v. r. lifoa, 
fiottamifesta pehmetä [leimästä]. 

Mitoyen, enne, adj. teslinen, mäli- 
nen, leskis; mur m., mwälimuuri farta- 
noiden mälillä; puits m., lahdelle ta- 
folle yhteinen taiwo; cloison m., wäli- 
aita, mwäli-feinä; (tuw.) avis m., fes. 
fifobta. 

itoyenneté, 7. fesfilobballa ofemi- 
yhteifyys, Taja-vOteilyys 

Mitoyerie, f. yhteinen omistaminen, 

e, f. Mitraillement, =. 
Misörioorde, f. laupeus, armaitfe- | —— ampuminen. 

minen, armahtaminen, armo; kirkko⸗ Mitraille, /. faifenlaifet pienet me- 
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telifälyt; vaehanlit; fartesfi-tofla, far- 
tesfi; pienet rabat, fuparirabat. 

trailler, v. m. ja a. ampua rac- 
baulilla, tartesfeilla. 

itrailleuse, /. fuularuisfu. 
Mitral, ale, adj. piispanbiipan kal⸗ 

tainen. 
Mitro, f. hiippa, piispanlakki; fa- 

wutorwen merho; romalaijen naifen 
vääine; (AE) päänkääre. 

itré, 60, adj. joka on hiipalla wa- 
tuotettu, hitppaa fantawa. 

Mitron, m. leipurin ſulli. 
Mixte, adj. felalainen, felanainen, 

— m. 008. 
Mixtiligne, adj. (mittaust.) fela- 

miimainen, vajotettu pailoin fnorilla, 
paikoin määrillä wiimoilla. 

Mixtion, f. fefotus; felja, mirturi. 
unis onner, v. a. fefottaa, hämmen- 

Mixture, 7. jelja, mirturi. 
Mizaine, t. Misaine. 
Mnémonique, f. ja adj. art m, 

muisto-oppi; muiston auttamifen taito. 
Mnémotechnie, j. {. Mnémonique. 
Mobile, adj. fiirtymä, liiffuwa, ir- 

tonainen ; epämalainen ; fête m., muut- 
tuiwainen jauhlapäimä. — m. liikkuva 1. 
liikkeellä olema kappale, aljelisja liikku⸗ 
wa pyörä; liikewoima, liiluttama woi⸗ 
ma; (fuw.) mailutin, tehotin, yllyle. 

Mobiliaire, adj. {. Mobilier adj. 
Mobilier, m. irtaiu falu, tamara, ir⸗ 

taimisto; huonekalusto. 
Mobilier, iöre, adj. irtanainen, liit 

kuwa, irtaimisto». 
Mobilisation, /. jotajoutkojen pane 

minen jotalannalle; kiinteän omaifuu- 
den muuttaminen trtaimelfi. 

Mobiliser, v. a. panna jotajoutot 
otafannalle; muuttaa kiinteä omaifnus 
irtaimistolfi. 

Mobilité, f. liikkumaijnus, irtanai- 
(118; (kuw.) epüwalaifuus. 

Mocca, k. Moka. 
Modal, ale, adj. ehdollinen, ehdon- 

alainen. 
Modalité, f. olemusmuoto. 
Mode, m. olemusmuoto; muoto; ta- 

pa; (lieliop.) muoto, mobt; fämellaji; 
m. majeur, bur; m. mineur, moll. 
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Mode, f. tapa, parfi, muoti; à la 
m., muobintapainen, uufimman parren 
mulainen; — m-s, pl. muotitatvarat. 

Modelage, m. Paaaileminen, muo- 
bostaminen. 

Modèle, m. faawa, malli; efituiva, 
efimerfti. 

Modeler, v. a. taamaella, 1110008 
taa, mu'ata; se m. sur gc., mukai. 
tua infin mukaan. 

Modénature, /. fimfi, tamana, liista. 
Modérantisme, m. maltillifuus, fes- 

Tilobtaifuus mwalttollijesfa juhteeoja. 
Modérateur, trice, s. haltija, joh⸗ 

taja, hallitfija; hiklitfijä, ſowittaja; ve- 
gulatori. | | 

Modération, f. Buojentaminen, Ite- 
wittäminen (hinnan, ranlaistufien); 
tohtuus, ſunnualliſnus, maltti; fowit- 
taminen. 

Modéré, 6e, adj. tohtuullinen, fnuu- 
nallinen, maltillinen; huokea, Helppo, 
lauhkea. | 

odérément, adv. fobtuullifesti j. 
n. €. 

Modérer, v. a. billitä, fowittaa, 
fnunnitella, liemittkä, buojentaa, bel. 
pottaa; (fuvo.) pidättää, faattaa mie- 
enjä malttamaan. — Se m., 0. r. 
malttaa mielenfä, Hilliintyä. 

Moderne, adj. muobintapainen, uu- 
fimuotinen, tawanmukainen; nykyinen. 
— m. uuden ajan kirjailija. | 

Moderner, v. a. muodintapaifelfi, 
uufimuotifekfi tehdä 1. muuttaa. 

Modeste, adj. Häveliäs, Pasfina, uje- 
lias, Paino, fiiwo, [äädyllinen, kohtuul- 
linen, nöyrä, waatimaton. 

Modestement, adv. hämeliäästi j. 
n. €. 

Modestie, f. i ujeliai- 
juus, fainous, fimous, füäbullifyys, 
nöyryys, waatimattomuns. 

Modicité, f. wähäpätöijyys, wübün- 
laifuus. 

Modificatif, ive, adj. määräävä, 
rajottawa, [upistama. — m. (kieliop.) 
määräysfana. 

Modification, f. vajottaminen, fu- 
pistaminen, liewittäminen, helpottami- 
nen; likempi määräys; muutos efineen 
olemusmuodosja. | 

Modifier, v. a. vajottaa, jupistaa, 
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liewittää, helpottaa ; filemmin määrätä ; 
muodostaa. 

Modillon, m. loristutfet fornifin väs- 
tésfourun alla. 

Modique, adj. fobtuullinen, wübün- 
Riinen, halpamainen, mitätön. 

Modiguement, ado. tohtuullifesti j. 
n. €. 

Modiste, m. ja f. muotikalujen, maa- 
tepulujen walmistaja 1. faupitfija, mo- 
isti. 
Modulation, f. wieno twaibtelu tois 

festa fämeleestä, toifesta tammasta toi» 
jeen; foinnunjärjestys. 

odule, m. mitta, jofa on fuhtain 
perustuljena rakennukjesja; mittapuu; 
rahan diameteri 1. Hallaifija. 

Moduler, v. n. ja a. mähitellen waih⸗ 
della toifesta ſäweleestä toijeen. 

Moelle (= muaal), f. ydin; fydän, 
fiemen; m. épinière, felkäsydin. 

Moelleusement (= mual...), ado. 
(kuw.) ytimellifesti j. n. e. 

Moelleux, euse (— mua! ...), adj. 
ptimellinen, mehukas, wieno, pehmeä, 
liewä. 

Moellon (= mual...), m. liwiloh⸗ 
fare, raleunuskimi; polerilimi; m. d’ap- 
pareil, hakattu rakennuskiwi. 

Moeuf, m. (wanh. fieliop.) mobi, tapa. 
Moeurs, f. pl. tamat, läytäntö; elan- 

totapa, Päytöstawat. 
Mofette, £. Moufette. 
Mohatra, adj. m. contract m., tis- 

furinfauppa, liika fislominen hätäänty- 
neeltä. 

Moi, pron. minä, minua; de vous 
à m., meidän feslen; pour m., quant 
à moi, mitä minuun tulee; à m., tän: 
ne ännepäin* , 

oignon, m. pätkä, tynkä (jäjenen). 
Moilon, {. Moellon. (jäjenen) 
Moinaille, f. munflivoiétot, muntti. 

wäfi, luostarimäti. 
Moindre, adj. wübempi, halwempi, 

Duonompi, alhaifempi; le, la m., mü- 
hin, halwin j. n. e. 

Moine, m. muutti; wuoteenlämmit- 
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tujen nurkla. — adj. m. cheval m., 
bewonen, jolta format omat leikatut. 

Moinerie, j. muulisto; muulkilai- 
juus. 

Moinesse, /. nunna. 
Moinillon, Moineton, m. muuffinen, 

munkkiraukka. 
Moins, adv. wähemmin; le m., wä- 

himmin; cela n’a pas m. de trente 
pieds, ei ole alle 30 jalkaa; rien 
m., et mitään wübemmin; il mest 
rien m. que votre bienfaiteur, hän 
todellakaan ei ole teidän hywänteltjä, 
(myös) hän on todella teibän —; — m. 
wähin (afia); mähennysmerlkki, minus 
—). — A m. de, pre. wübem- 
mällä, wmähempään bintaan, wäbem- 
mällä, muulla ehdolla. — À m. que, 
konj. joll'et. — Au m. Du m. Pour 
le m., Tout au m., Tout du m., konj. 
mähintälin, edes, toki, ainakaan, kum⸗ 
minkin. — De m., ado. wailla, litan 
wähän. — En m. de, Dans m. de, 
prep. wähemmäsſä ajasja luin; en m. 
de rien, filmänräpänkjestä. 

Moire, f. eräs palju filkkikangas. 
Moirer, v. a. märeille painaa tan: 

as; moiré, ée, part. ja adj. wärecle 
inen, läikehtimä (fangas). 
Mois, m. fuufaufi; kuukauspalkka; 

fuufautinen malju; au m., fuufanben 
kuluesſa; au m., par m. fuufanfittain; 
— m-8, pl. fuufantifet. 

Moise, f. fibepuu (ralennukſisſa). 
Moiser, v. a. ſidepuulla wahwistaa. 
Moisi, ie, adj. homeinen, homehtu- 

uut. — m. Gome. 
Moisir, v. n. Se m., v. r. homeh⸗ 

tua. — v. a. faattaa homedtuneelji, 
panna homehtumaan. 

Moisissure, /. home; bomebtumi- 
nen. 

Moissine, /. wiinilöynnöljet marjoi- 
neen. 

Moisson, f. (eilkuu, muodentulo ; leit- 
luuraila, elon-aila. 

Moissonner, v. a. leifata 1. niittää 
wiljaa, eloa, forjata eloa; Lo'ota, ke⸗ 

täjä, lämmitys-astia; m. lai, maalit», rätä; (tuw.) temmaista pois, korjata. 
foweljes; m. bLourru, pöpö, mörri; 
yrmy 1. juvu ihminen. 

Moineau, m. warpunen, eräs ma- 
tala ja mmähäinen toarustus; marus- 

Moissonneur, euse, s. elomies, elon- 
leitfaaja. 

Moite, adj. lostea, nabfea. 
Moiteur, f. fosteus, nahleus. 
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Meiti6, £ puali, puolilas; puotijo; 
à m., puoleffi; à m. de prix, puolis 
hintaan; à m. perte et gain, panna 
woitto ja tappio tajan; de m., puo 
lefji, puolikertaa; être do m., se mettre 
de m. avec qn, jafaa fabtia jluu kansſa. 
— Moitié, ado. puolelfi. 

Moka, m. Molla-kahwi. 
Mol, olle, adj. £. Mou. 
Molaire, adj. f. dent m., talaham⸗ 

mas, jyömähammas. 
Moldavique, f. ampiais-ÿrtti (dra- 

halum moldavica). 
öle, m. möljä, myvökyjilta.. 

Môle, f. fuuntuoma, walbefikiö. 
éeulaire, adj. molelylis, hiukeis-. 

Molécule, f. molefyli, hiuke, pienin 
aineen oja. 

Molöne, f. tulifutfa, peitfivuoho (ver- 
baseum); m. noire, tisfjanhäntä (ver- 
bascum thapsus). 

Moler, v. m. (meriw.) m. en poupe, 
kääntää alemmalfi, niin että päästään 
täyteen tuuleen. 

Molester, v. a. waiwata, rafittaa. 
Molette, /. pyörä fannustimesfa; 

jauburi, PA ÉD lyöpäri; tähti (he- 
wofen otjasja; kiwiſappi (hemwostauti). 

Mollah, m. turffilainen pappi. 
Mollasse, adj. pehmeä, nuortea, welt⸗ 

to, veipdo, lienteä, löyhä, höllä. 
ollement, adv. pehmeästi, wienosti, 

hellästi, weltosti, lemäperäifesti ; heku⸗ 
mallifesti. 

Mollesse, f. pebmens, wienous, bel- 
lyys, lemäperäijyys, welttous; laupeus, 
lauhkens; helppous, laimeus; hekumal⸗ 
liſuus. 

Mollet, ette, adj. pehmeä, hieno; 
arla [jäjenestä j. m. e.). 

Mollet, m. pohje, pohtio; eräs bel- 
tun laji. 

Molleton, m. eräs willalanlaan laji. 
Mollière, /. terre m., wefiperüineu 

maa; juomaa, nuta. 
Mollifler, v. a. pehmittää, pehmen- 

tää, liemittää. 
Kollir, v. n. pehmetä, löyhtyä, höl- 

letü; tulla murenkji; (luw.) peräytyä, 
[uopua, mwmäjyä. 

Mollusgue, m. nilwitinen. 
Molosse, m. eräs runomitan laji 

(<->). 

00 
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Moly, m. eräs fipulin laji; eräs noi- 
taruobo, josta Homerns puhuu. 

Molyhdato, m. molmbdenin-happois 
nen, mefilyijyn-happoinen fuola. 

Molybdöne, m. molybben, mwefilyijy 
(eräs metalli). 

Molybdique, adj. acide m., mo- 
(ybben-bappo. 
Momme, f. mumma, eräs olmen laji. 
Moment, m. betti, tuolio, filmänrä- 

päys; fopima tila, tilaifuus; momenti 
]. woiman wailutus. 
Momentané, 6e, adj. tuofiosfa ta- 

pahtuma; Iyhytseilainen, katoowainen. 

Momentanément, adv. tuokiosfa; 
tällä hetkellä. 

Momerie, f. (an) masterabi; 
(tmv) ilmehtiminen, ilmeilys, fujei- 
u8; teeskenteleminen; naurettamat juho 
famenot, 

Momie, f. muumia; furitunut felta- 
thoinen ihminen. 

Momifler, v. a. muumialfi tehdä. 
Momus, m. pillan jumala. 
Mon, ma, pron. minun; — pl. Mes, 

minun. 
Monacaille, {. Moinaille. 
Monacal, ale, adj. muntintaltainen ; 

munkki⸗. 
Monacalement, adr. muntin tamalla. 
Monacanthe, m. eräs fafan laji. 
Monachismo O =D, m. munili: 

elämä, munkkilaijuus. 
Monade, f. monabi, Diule, pienin 

allu-aineen ofa; eläin, joka juurennus- 
lafilla fatfottu ei ole pistettä ijompi, 
piste:eläin. 

Monadelphie, fi ylfiluntaifjet, mona- 
belpbit, Linne'n 16 kaswiluolka. 

Monandrie, f: ykſiheteiſet, monau- 
briat, Linne'n I:en faswiluoffa. 

Monarchie, f. monarfia, ykfinwalta. 
Monarohiguo, adj. monarlillinen, 

yljinmwaltainen. | 
Monarchiquement, ado. monarlilli» 

jesti, ykſinwaltaiſesti. N 
Monarehiste, m. monarlillifen hal 

litusmuodon puoltaja. | 
Monarque, m. monarli, ykſiwaltias, 

ballitfija. | 
Monastère, m. luostari, 
Monastique, adj. luostavillinen, 
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Monant, adj. m. jolla on ainoastaan : 
yli korwa, ykjikormwainen. 

Monceau, m. läjä, taja; par m-x, 
tafottain. 

Mondain, aine, adj. maallinen. 
Mondainement, adv. maallijesti, 

maallijella tamalla. | 
Mondanité, /. maallijuus, maail- 

manmielifyys, turhuus. 
Monde, m. maatfma; maailman⸗ra⸗ 

lennus; maalerä; ihmisſuku; lukuifa 
totous, ihmisjoukko; mäki (palelijat, 
talonwäti, faimanmäestö, työmäli); 
wieraat; lansfaläynti, hienot läytösta- 
wat; maallijuus, maallinen mieli; les 
deux m-s, molemmat maanpuolistot; 
l’ancien, le nouveau m., wanha, uufi 
maailma; l’autre m. toinen elämä, 
taimaan waltafunta; être au m., elää; 
mettre au m., fynnyttää; nous som- 
mes le mieux du m., me elämme par» 
baimmasfa fowusfa; tout le bien du 
m., failfea mahdollista hymää. 

Monde, adj. (raam.) puhdas, faas- 
tuttamaton [eläimestä]. 

Monder, v. a. puhdistaa, perata, 
luoria; orge monde, ohranryynit. 

Mondificatif, ive, adj. puhdistaa. 
Mondifier, v. a. puhdistaa (haava). 
Mondrain, m. (meriw.) fantafumpu, 

muorikumpu meren rannalla. 
Monétaire, m. mbnttimestari, raha 

pajan efimies. — adj. raha-; système 
m., tahan fanta ]. arivo. 

Moniale, /. nunna. 
Moniteur, m. warottaja, muistutta- 

ja; apusopettaja, monitdri (lankasteri⸗ 
foulusfa); Ranskan mirallinen lehti. 

Monition, j. warotus, nubbe. 
Monitoire, m. ja adj. f. lettres m-s, 

wirallinen kehotuskirje ilmisantamaan 
mitä kukin tapahtuneesta rikokfesta tie» 
tänee. 

Monitor, m. evää fifilieko; eräs paut- 
farilaiwa. 

Monnaie, f. raha; rahapaja, raba- 
tehdas; pienet rahat; m. de compte, 
m. imaginaire, laſsturaha; m. réelle, 
m. effective, fäypä raha; belle m., 
tulta, bopearaba. 

onnayage, m. mynttäys, raban- 
lyönti; pe de m, —— 
hanlybunti⸗wero. 
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Monnayor, v. a. myntätä, iIndd va- 
a. 

, Monnayeur, wm. mynttääjä, rahau- 
poid. 
Monnayère, f. eräs taswi (lysima- 

ohta numularia). 
Mono ... ylbistykjesjä muiden fa- 

nain kansſa merkitfee: JA ee 
Mono adj. ylehedelmäinen. 
Monocéphale, adj. ylfi-päinen. 
Monocère, adj. ytijarminen. 
Monocéros, m. ylfijarmiainen ; fars 

wiwalas, rataslala. 
Monochrome, adj. ja m. ylfimäri- 

nen; ylfimärinen maalaus. 
Monocle, m. ſilmulaſi; ylfifilmäinen 

forment. line, adi. (last. vtffoputfet. 
onocline, adj. (kasw.) ylfijo 

Monooorde, m. ylfikielinen —88 
H noob éd (ta 

01000 one, adj. ja f. (tasw.) 
ylfifirkkainen; ykfifirkkainen faswi. 

Monocule, m. filmäfide. 
Monodie, f. yljisääninen laulu. 
Monoecie, f. tffilotifet kaswit. 
Monogame, adj. ylfi-awioirnen; 

(kasw.) ylfi-amwioifet, mouogamit. 
Monogamie, /. vulfiramioifnus; fe 

kaswien luokka, jonka knkisſa on fekä 
emit että heteet. 
Monogramme, /. fupistettu uimi- 

mec, puumertti. eitys yhdestä ai 
onographie, f. efitys y ai- 

noasta —8 —E— 

Monogynie, /. ylfi-emifet. 
Mon 6, j. ja s. yhdestä ki⸗ 

westä tehty, ykſikiwinen. 
Monologue, m. monologi, ylfinpude. 
Monomane, adj. ja «m. yhden ai⸗ 

noan erityiskohban fuhteen mtefipnoli 
]. mimmattu. 

Monomanio, f. mielipuolifuns yhden 
ainoan fobban fuhteen. 

Monopétale, adj. ylfilehtinen [kukan 
terästä]. 

Monophylle, adj. m. ylfilehtinen [fu- 
fan mecboëta]. 

Monopode, adj. ylfijallainen. 
Monopole, m. monopoli, ylfin-oilene; 

ylfinkauppa. 
_Monopoleur, m. monopolista; ylfin- 

oikeuden, yljinkanpau Haltija. 
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Monopoliser, v. a. ylfin-oitendelkenja 
faattaa, faattaa joku tamara, toimi-ala 
ylfin-omaifeen baltuunfa. 
Monoptöre, adj. ylfifiipinen; eräs 

talanlaji; rakennus, erittäinkin ympy- 
räinen temppeli, jonka fatos on pyl- 
wäiden päällä ilman jeinittä. 

Monoptérygions, m. pl. falat, joilla 
on ylfi emä. | 
M rmo, adj. ylji-fiemeninen. 
Monostique, 1». ylfiviminen; monos- 

tion, ykfimärjyinen runo. 
onosyllabe, adj. yljitamuinen. — 

m. bifitarmninen jana. 
Monosyllabigue, adj. ED Pros 

— Monothéisme, sm. monothetsmi, yhden 
jumalan tununnstaminen. 
. Monothöiste, m. monotheisti, yhden 
jumalan tunnustaja. 

Monotone, adj. ylfi-ääninen; ylfijo- 
noinen, yljitoikloinen. 

Monotonie, f. ytfi-äänifyys; ylfijo- 
notjuus, ylfitoikkoijanus. 

ons (s ääntyy), m. pillu berrafeni, 
munfösöri. 

Monsei 
— pl 
seigneurs. 

onseigneuriser, v. a. fanoa ars 
molliſekſi herrakfi, monseigneur’iffi. 

Monsieur, m. herra, herrani; ijäntä; 
arwonimitys Ranskan luninkaan wan- 
Vini weljelle; — pl. messieurs, 
ywät kunnioitettawat herrat; erittäin 

arwonimitys parlamentin ja oifeusto- 
jen jäjenikke. 

Monstre, sm. tumma, kummitus, tur⸗ 
fa, hirmiö; rujolas. 

Monstruensoment, adv. erisfummal: 
lifesti, birmuifesti. 

. Monstrueux, ouse, adj. eristummal- 
linen, lummannälöinen, kuwaton, hir⸗ 
weä. 

Monstruosité, f. erisknmmallijuus, 
lummannälöifyys, humattomuus. 
Mont, m. wuori; — m-s, pl. trits 

täinkin Alpit, 
Montage, m. ylös wieninen, 188 

baalaaminen, ylös wetäminen; jokllai- 
man hullu mwmastawirtaan. 
Mon rde, adj. ja s. wuori- 

aſukas, wuorelainen. 
Montagne, f. wuori. 

eur, m. armollinen herra; 
esseigneurs; (fafit.) Nos 
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Montagnoenx, ouse, adj. wuorinen. 
Montant, m. menoja, feijowa puu 

1. rauta, pyiwüs, pieli, tolppa, tue, 
jalla; fumma, määrä; jola on enfimät. 
nen wuoroëfa faamaan jtin mirkaa; 
tuolju, haju 1. henki joka noufee ruo'is- 
ta ja wälewistä aineista; (Tasw.) war, 
wefa; muolfi, nouſuweſi. 

Montant, nte, adj. ylöspäin mene 
tä, rene: (à) noufema (jhykin müü- 
rään). 

Monte, f. astuminen (hewofen); as⸗ 
tuttamijen aila. 

Montée, f. ylöskäytämä, ylösnoufu, 
(Wwuoreen j. 1. €); Taltama kenttä va- 
ennulfen edustalla; wähäinen porras: 
fita mökkiin; astin, porras; bolwin 
aarewuus. 
Monter, v. n. nousta, astua 1. kulkea 

ylöspäin, käydä 1. kiimetä ylös: m. (a 
sur, au haut d') un arbre; m. à 
une échelle ; m. à cheval, (myös) rat: 
fastaa; m. à l’assaut, rynnätä; lens 
tyä (mwiroisfa); il est monté au gra- 
e de capitaine, hän on fatteinitft 

ylentynyt; m. en grade, ylentyä mir: 
a-asteisfa; Yobota, nousta, yletä: la 
flamme montait; le vin monte à la 
töte; farttua, kaswaa, lijääntyä: la 
rivière montait de plusieurs pouces; 
nousta pinnaeja, nousta, tehdä [fum- 
mista, lu'uistaj]: m. à cent mille 
francs, à vingt mille hommes ; (laiw.) 
eutrata. — v. a. nousta, astua vlös 
pitlin jlin; m. une montagne, un es- 
calier; lantaa, miedä 1. korjata ylös: 
montez ces meubles dans une cham- 
bre; fartuttaa, liſätä, ſunrentaa, la- 
wentaa; fämellyttää ylemmäfi: (kuw.) 
m. sa lyre, ruweta runojen teloon; 
marustaa, järjestää, fijustaa, tarweka⸗ 
fuifla marustaa, afettaa, panna tot» 
meen, kuntoon, tehdä kelmollifekfi käyt: 
tää: m. une imprimerie, afettaa fir- 
japaino; m. un cavalier, mwarustaa 
ratfumies täyfillä tamineilla; m. un 
canon, panna tykki lametille; m. une 
orte de fer, raubottaa omi; m. un 

Siamant, afettaa lallistiwi juototfeen; 
m. un violon, warustaa wiuln fie 
(ilä; m. une montre, wetää fello; m. 
la garde, olla wabdinpidosja. — Se 
m., v. r. (à) nousta jhkin fummaau; 
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kohota, ylentyä; kiihtyä, innostua, tu- 
listua, fuuttua. — Monté, 6e, part. 
warustettu, ajetettu, kunnosſa 1. täyfisjä 
tamineisja olema. 

Monte-ressort, m. ponninhala. 
Monteur, m. jota panee tokoon, kun⸗ 

toon, läytettämäkji lelmollijeen tilaan 
jotalin melanillista laitosta. 

Montgolfidre, f. ilmalaima. 
Monticule, sm. mäli, funnas, fulfu- 

fa, fumpu, matala wuori. 

Mont-joie, /. (wanb.) kiwiraunio, fi: 
wipyykli tienmwiitalfi 1. muistomerkii. 
— m. muinaisranskalainen fotabunto; 
ranskan enfimäifen maltio-fota-airuen 
arwonimitys. 

Montoir, m. astuma J. asti mistä 
hemwofen felkään noustaan; cheval ru- 
de au m. Gemonen, jonka fellään on 
wailea päästä; côté, du m., hewoſen 
mwafen puoli. 

Montre, /. näyte, näyttöpala, näyt: 
tôtilffu, näytekirja; nähtämälfi ripus- 
tettu kalu; fafilaatiffo, johon tama: 
voita pannaan nübtteelle; kauppapöytä: 
m. d’orgues, foristuspiiput uruisfa, 
urluin etupuoli; fotamies-latjelmus; 
pailla, misjä hemoskauppaa tehdään, 
hemwostori; koetus ajo, -vatfastus; ul- 
loloisto, ulkonäkö; la m. des blés est 
belle, laiho näyttää rehottamwalta; pour 
la m., nä'ön wuolfi. 

Montre, /. tasfufello; m. sonnante, 
m. à répétition, lyöpä taslukello. 

Montrer, v. a. näyttää, ojottaa; efit- 
tää, tuoda efiin, ilmituoda; uneuwoa, 
opettaa; m. le latin, opettaa latinaa; 
m. à vingt écoliers, opettaa 20 oppi" 
lasta; m. la corde, olla hiuki fulu- 
ja (myös) olla pulaëfa, abtaasfa ti. 
asja. 

Montueux, euse, adj. wuorinen. 
Monture, /. ratſu, vatju-, ajohemo- 

nen; tavmesaineet; telineet, jalat; ripa, 
Tahtva; kehä, puitteet; laiman warus- 
tué, lasti; kuntoou paneminen; la m. 
d'un fusil, pyöfynpuu, tukki; m. d’un 
canon, tyfinlametti; m. d'une scie, 
fabanteline; m. de sabre, miekan kah⸗ 
wa; m, de bride, päitfimet. 
Monument, m. myistopatjaa, muis- ; 

tomerkki; haytapatjas. 
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Monumental, ale, totopat- 
— muistopatſaan omainen; jalon⸗ 
nuri. 
Moque, 7. (laiw.) tutfoppa. 
8e Moguer, o. r. puhua 1. laskea Leif» 

tiä, piloja: se m. (de g de go) 
tehdä pilkkaa jotkin, pilkata jhuta, imata ; 
ylenkatjoa, olla huolimatta, huolia miis. 

Moquerie, f. pilffa, ima, ilkku, pila. 
Moquette, f. pila; wieteliutu; eräs 

famettifantaan laji. 
Moqueur, euse, s. ja adj. pilftatir- 

wes, irwibammas, iwari; tiffutnen. 
Morailles, f. pi. buulipaarma pa- 

hankurifike Hemwofille. 
Moraillon, m. haitta arkun lutlosja. 
Moraine, f. itjeljeen knolleiden lam⸗ 

paiden millat; mierinyt fora jäämuo- 
ren juurella. 
Moral, ale, adj. fimeellinen, fimweä; 

ſiiwo; henkinen. 
Mora), m. —e a , 

orale, f. fimeys-oppi; fimeys-ohje, 
släeky; tiina tutkimus; nuhde, 
neuwo, muistutus. 

Moralement. adv. fimeellijesti, fi 
weellifesfä fubteesfa, fijäkkijen wakuu⸗ 
tuljen mukaan. 

Moraliser, v. n. fiweellifiä mietteitä 
efitellä 1. itfekjeem Gantoa. — v. a. 
uuhdella, neuwoa. 

Moraliseur, m. ilämä fimeys-opin 
jaarnaaja. 

Moraliste, m. fimenssopin efittäjä. 
Moralitö, . fiweellinen mietintö 1. 

tutlimus; fimeellinen merkitys 1. fifi 
tö; ſiweellinen edeswastaus; ſiweys, fi: 
weelliſyys; ſiweellinen luonne; eräiden 
keski-ajalka tawallisten näytelmäin ni- 
mitbs. 

Moratoire, adj. lettres m-s, wii- 
wytyskirje. | 

Morbide, adj. muhkea ja hieno [fibe- 
ofista maalantiesja): tantia ojottaiva, 
tautiin luuluma. 

Morbidesse, /. mnbleus ja bienous 
(liha-ofien maalaukjesja 1. weistoku⸗ 
mwasfa). 

Morbifiqne, adj. tautia tuottama. 
Morbleu, ime. Hitto wielöön! hiiteen! 
Morceau, m. pala, kappale, laifla; 

ote tirjasta; m. de roi, de prince, 
malupala, herkkupala. 
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ä Moroeler, v. a. palottaa, jakaa; 105- 
oa. 
Morcellement, adv. palottaminen, 

jakaminen, lohkominen 
Mordache, f. ſuuret biilipibbet, fip- 

fet; fuutapula. 
Mordacité, f. jyömytys (ſyöwytys⸗ 

aineiden); (1110. fatferuus, pistelemäi- 
1998. 
Mordant, nte, adj. purema, piste- 

[emä ; fyöpä, feiffaatva. 
Mo rdant, m. eräs mernisja, jota 

käytetään metallia kullattaesfa; fe aine, 
jola faattaa wärin puremaan märjät- 
tämään; äänen Geleys; nero, into. 

Mordicant, nte, adj. (yöpä, leikkaa- 
wa; firpeä; purema, pistelewä. 

Mordieus (s ääntyy), ado. uppinis- 
faifesti, fowalistoifestt. 

Mordienne, f. à la grosse m., fur: 
failematta, pit ittä puheitta. 

ordiller, v. a. näytkiä, pureskella, 
Ganfaista. 
,, Mordorö, 6e, adj. punaifenruuni. — 

uuaifenruuni wäri. 
ordre, v. a. ja n. purra; (à) näyte 

tiä, hampain tarttua jhlin; (ödä, pure 
ra, leikata; tärpätä; (sur) läydä toi- 
fiinja [bammagrattaista j. n. €); far 
bottaa (ommellesja). 

More, m. Mauri (fanfa), moriani; 
gris de m., tummanharmaa. 
Moreau, ad ad m. pilimusta: cheval 

m., — de poil 
Morelle, f. toifo, toiforuoho (sola- 

num); m. tubereuse, peruna. 
Moresgue, adj. maurilainen. — f. 

eräs maurilainen tangfi. 
Morfil (1 ei äänny), m. Pierre (ta- 

hotuisja teräkaluisja); norſunlnu, elehe 
wantin hammas. 

Morfondre, v. a. fyfmentüä, Pylmet- 
tää, wilnstaa, miilistää. — Se m., 
v.r. Wiluttua, kylmettyä, jäähtyä; (tuw.) 
ailanja ja waiwanſa turhoan kuluttaa; 
turhaan odottaa; lakata noufemasta [tai 
tinasta). 
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Morgue, f. yrmh, korskea latiento; 
röyhleys, forsteus, ylpeys, pöyhteys. 

Morgue, 7. mwaulitarlastus-buoue: 
ruumisbuone, johon tapaturmaifesti 
“su Pannaan nüäptteelle tunnetta- 
wi 
Morgué, Morgusnne, 1. Morbleu. 
Mor v. a. ynfeillä, ubfaarvilla 

fin omilla katſella jkuhun; nisko- 
tella. 

Moribond, nde. adj. ja s. kuolewa. 
Moricaud, aude, adj. ja s. jolla on 

tummanruskea iho. 
Morigöner, v. a. taiwuttaa hywiin 

tapoihin, welwolliſuuden täyttämijeen ; 
uubbella, neuwoa. 

Morille, f. fantafieni, wuoheuſieni, 
morsti (morchella esoulenta). 

Morillon, m. erä8 laji punaifia wii 
nimarjoja; erää tulppanistutka; — m-s, 
pl. raa'at Jmaragbi-timet, 

Morion, m. rautalatti, kypärä ; työnti 
pysihunperällä takapuoleen. 

Morne, m. wähäinen wuori. 
Morne, adj. Tynteä, tofffo, alakuldi⸗ 

nen, juro, furullinen. 
Morné, 66, adj. tylppä, tyjä [ajeesta]. 
Mornifle, f. korwapuusti, ſuutillikka. 
Morose, adj. keä, äred, yrmy, karmea. 
Morosité, f. ateho, ävens, yrmeys. 
Morpion, m. fatiainen. 
Mors, m. fuolain, juitjet; m. de 

bride, faufifjuitfet; m. de filet, nan⸗ 
hafuitfet; prendre le m. aux denta, ka⸗ 
rata, pilttouta ſhewoſesta), (kuw.) hil⸗ 
littömästi antautua himojenja waltaan. 

Morsure, f. purema, puremus, pure; 
purtu nl (fum.) pisto, haawa 
(parjaufjen 

Mort, j. Tuolema : Bengenraufaistus; 
m. civile, tanfalais uolema :; m. éter- 
nelle, uanlaiffinen fabotu8; m. appa- 

' rente, waleluolema; mourir de sa 
belle m., wuoteesjanja tuolla; faire. 
une belle m., fauntisti, kristittynä 
tuolla; m. aux rats, rotanmyrktyö; 

, tuolettamaijesti, kuolematfi; 
Morfondure, f. pääntanti, töhä, ys⸗ la m, fuolemaan faaffa. 

tä (hewofisja). 
Morgeli jne, f. maltjatähtimö (stella- 

ra guant, nto 
n a 

re Totale, ÿrmy. sd. | 

| menut; 
ort, rte, adj. luollut, mainaja, ebes- 

lalastuuut ; chair m-e, fuofs 
eau m-e, ſeiſowa 1. liikku⸗ 
; balle m-e, yli määränjä 
'woimaton tuula; papier 

fut liha; 

— tulfenut 1. 
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m., paperi, jola ei ole farttemerfillä 
varustettu; saison m-e, m-e saison, 
huono fauppa-aila, aika, jolloin ei ole 
mitään tuloja; pys m., maa, josfa 
ei ole mitään auppaliikettä. — m. 
tuollut ruumis. 
yy Mortadelle, f. italialainen lihamat- 

va 
Mortaiso f — tapinläpi; uurre. 
Mortalité uolewaifuus; fnolet- 

tama tanti. 
Mort-bois, m. €. Bois. 
Morte-eau, f. luobemeben matalim- 

mallanja olo. 
Mortel, elle, adj. fuolewainen, fuo- 

fettamaineu; (kuw.) wimmattu, hurja, 
päätön; ennemi m., weriwihollinen; 
m-e heure, furman ilkimä hetki. — m. 
fuolerwainen, ihminen. 

Mortellement, adv. luolettawaifesti, 
ylen 

Morte-paye, J. ſotawanhus manba 
palmelija, joka mentti armoleipää. 

Morte-saison, ?. Mort, adj. 
Mort-gage, m. {. Gage. 
Mortier, m. muurirunlkli, muuri» 

fawi; mortteli, huhmar; mörsjäri, eräs 
tanuunan laji; ympyräinen, musta ja- 
mettilalli, jota torteat wirkamiehet käyt: 
tävät; président à m., parlamentin 
pu emisd; m. de veille, yökynttilä. 

rtiföre, adj. luofettawainen, fuo- 
lemata tuottama. 1. waifuttawa. 

Mortiflant, nte, adj. mieltä fortawa; 
folmaifema. 

Mortifioation, f. tylmänmihat, tur: 
rus, lihan tuolia. lihanſa fuolettami- 
nen 1. fuvittaminen; (kuw.) folmais- 

Mortifier, a. faattaa moubeatfi 
(i a); huolettaa, turittaa 1. mafentaa 
— a Jimonja); (1 ; (tnw.) fortaa miel. 

ä, waista. — m., v. r. Cäydä 
monde, mitä, 

Mort-n6, ort-nöe, adj. tuolleena 
(yntyn t. 

t. Mortaise. 
Moral, adj. hautajats-, ruumiin; 

drap m, paarimaate; registre m., 
tuokeiden luettelo; extrait m., luolleen- 
todistus; droits m-s, autajaisrabat. 
Morue, F. Plapaturela, turska; m. 

sèche, limekala, 

Morve, f. vätä; räkätauti (hemwofiofa). 
Morveau, m. räkätappi, välälöntti. 
Morver, ». n. rälätantia fairastaa 

LAN ue ; mädätä, lakastua [tas- 
wist 

Morveux, euse, adj. räläinen; rä- 
lätantinen. — s. vrälävello, rätänotka, 
piimäfnu. 

Mosaïque, adj. Mofekjen-. 
Mosaïque, f. mofaikityö, -teos. 
Mosarabe, t. Mozarabe 
Moscateline, f. teoman-yrtti (adoxa 

mosoatellina). 
Moscouade, f. raafa 1. puhdistama- 

ton fofuri. 
Mosquée, f. turkkilainen temppeli, 

ntosfea. 
Mosquite, Musquite, m. moetiti, 

wähäinen fääkfen fajt lämpömisjä mais- 

Mot, m. fana; mietelmä, mietejana; 
laufe, laufuuto; toftapuhe: binnantar- 
joué; kirjallinen wafuutus; tuunneja- 
na; motto; mielilaufe; arwottuljen mer- 
titysfana; bon m., nttela totfapube, 
ui pafana; gros m-s, törkeät, riwot 
pue eet, fadattelemifet; m. d'ordre, de 
ralliement, tunnu£&fana: se donner le 
mot. testenänjä fuostua, olla falaifesfa 
liitosfa jfun lansja; le m. pour rire, 
naurettawaa, (ystillistä; m. pour m., 
m. à m, fanasta fanaan, fanallinen 
täännös; a ces mots, mämät fanat 
lanjuttua,  jenjälteen. — Mot, Mot! 
int. biljaa! 

Motacille, f. mästärälki, rinkuhäntä. 
Motot, m. (joit.) motetti. 
Moteur, trioe, adj. liifuntoa mais 

tuttama. — m. liikkeelle panija; wai- 
futtaja, fynnyttäjä, alkaja; liikemoima. 

Motif, m. wailutin, tebotin, (9, Pee 
hottawa (yy; (foit.) (ointojohto, motiwi. 
Motion, /. liifunto; ehdotuksen nos- 

taminen ; työ. 
Motionnaire, Motionneur, m. ehdo- 

tullen nostaja 1. efittäjä. 
Motionner, v. a. nostaa ehdotus, 

efittää. 
Pr an de vo - PT A —*— 

met; aa fovtä, a jhlin 
Motrioe, s (yytä, 
Motte, ; f. fes, tueive: multataſa; 

multatünfté nostetun pnunjuven ympä- 
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tif; m. à brûler, peltto-aine wal- 
mistettu nabanpartitiemifeen käytetystä 
tammen fuoresta. 

so Motter, v. v. fyykertyä mättäi- 
ben taaffje METEO 
= Motus (s ääntyy), inc. waiti, Hil- 
jaa. 

Mou, m. waſikan⸗, lampaan teuhlo. 
Mou, molle, adj. pehmeä, moubea, 

hieno, met noifea: weltto, hermo⸗ 
ton; (futo.) hento, weltto, arka, lewä⸗ 
peräinen, mämmittelemä; Heikko, ber- Mi 
moton. 
( Mouohard, m. maloilija, urlkija, 
nffi. 
Mouche, 7. tärpänen (hyönteinen 

funlawilla coin, —ã6 mehi⸗ 
läinen j. n. e.); musfi, kaswolaastari; 
polifiurffija: eräs korttipeli; leuta⸗ 
parta; wuoripuran kärki; m. à miel, 
mehiläinen; m. à cantharide, f. Cant- 
haride; c’est une fine m., aifa lur- 
jus; pieds de m., barafantallutus, ri» 
puli. 

Moucher, v. a. niistää; niistää 1. 
ruolota kynttilä, lampunfydän j. n. e.; 
urlfia. — Se m. v. v. niistää ne- 
nänjä. 
m 1 vuoherolle, m. lärpäisfieppo (lin- 

Moucheron, m. laifenlaifet pienet für- 
päjet, hyttyfet j. m. e.; Parfi, nokinolkki 
(Pynttiläsfä). 

Monehet, m. warpuishaulla. 
Moucheté, 6e, adj. täplikäs, piltfui. 

nen; blé m., vuosteiuen wilja. 
Mouchete r, v. a. pilluttaa, tiplottaa, 

firjatvoittaa. 
, Mouohetto, f. nurrinhöylä; karnisfi- 
tiéta. 
Mouehettes, f. pl. fynttiläjatfet. 
Moucheture, f. pilkut (fanfaasfa); 

tählät (eläinten larmoisfa). 

Moacheur, =. Pynttilänniistäjä. 
Mouchoir, m. niistinliina, nenäliina; 

m. de cou, fanlaliina; m. & tabac, 
uunslaniistin. 

Mouchure, /. m. de chandelle, fynt: 
tilännofi, 

Mouoon, f. Mousson. 
Mou v. a. ja m. jauhaa; m. gn 

de coups, läpipiestä, — Moulu, ue, 
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part. jauhettu; or m., kaltajauhot; 
être tout m., olla läpi runneltuna. 

Moue, f. irma, fnun wääntäminen ; 
faire la m. irmastella, olla yrmyn⸗ 
nätöinen. 

Mouette, f. talalotki. 
Monfette, f. falea 1. myrkyllinen 

poney, jola noufee erittäinkin muoris 
atwoffista ja haudoista. 
Mouflard, rde, s. jolla on feweä pni- 

(istunut naama; paljupoeti. 
Monfie, f. monifieffoinen kinnnli; k. 
taine 
Moufle, sn. (fem.) muffeli. 
Mo , m. antluvipohja, ankku- 

ripailla. 
Mouille, . lübteenfnoni, lähteen. 

puurto. 
Mouille-bounche, /. mefipäärynä, eräs 

päärynän laji. 
Mouiller, v. a. liottaa, Pastaa, tos- 

tuttaa; Guhtoa; m. Vancre, 1. M, 
v. m. laskea ankkuri; mennä ankkurille; 
m. les L., les deux L., äntää ät 
pehmeästi ]. j-äänellä peräsfä. 

ouillette, f. wübüinen leimänpala- 
nen Castettamalfi wetelään munaan; 
fepän voiskehuisku. 

Mouilloir, m. wäbhäinen wefi-astia, 
jon formet tkehrätesjä kastellaan. 

Monuillare, /. ta6taminen, tostutta- 
minen; losteus. 

Monlage, m. walimiin walaminen ; 
laamaaminen; halkojen fylimittaan pi- 
noominen; malju hallojen pinoomifesta; 
jauhattaminen; myylaites; droit de 
m., myöywero. 

roulant, m. mbllürirenti. 
Moule, f. tawallinen raatfu. 
Moule, m. faawa, malli, walin, myns- 

teri; fulimitta baloille; bois de m., 
parhaat polttopuut. — 

oulé, 6e, adj. ja part. walettu, 
kaawattu; präntätty, teketattu, painet- 
tu; lettre m-e, präntätty 1. telstattu 
firjain; pièce m-e, määrä raha; croi- 
re tout ce qui est m. wstoa taifki 
mitä on painettu. 

Moulée, f. tahon tuotta. 
ouler, v. a. walaa, laawata: m. 

june chose sur une aatre; pinota ba: 
lot fylimittoihin. — Se m., 0. r. (sur 
ge.) muodostautua jnkin mukaan. 
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Miroité, 6e, adj. t JNA 
Miroiterie, { peilikaup 
Miroitier, iöre, s. peilintetijä; peis 

litauppias. 
Miroton, m. fipulilla paistettu lihan- 

wiilu 

Mirtille, ft My rtille. 
Mis, m. afiatirigan pantu  päimä- 

määrä, Poska fe on oileustoon fijään 
annettu. 

Mis, mise, part. fanaëta Mettre, 
pantu, ajetettu; puettu. 

f. (laim.) fofla, foffamasto. 
Misanth 6 m. ihmismihaaja. — 

ihmifiä kammokjumwa 1. wihaawa. 
inan ropie, f. ihmiswiha, ihmis: 
kammo. 

Misanthropigae, adj. ihmifiä fam- 
moljuma. 

Miscellanées, fa pl. feka-aineet, feta- 
har niitä näitä. 

Miscibilité, f. (ekaantumaifuus, yh⸗ 
tymäifhys. 

Miscible, adj. ſelaautuwa, jota woi 
fekottaa yhteen. 

Mise, f. panos, rahapanos (pelisfä, 
lauppatoimesja); huuto, tarjous (huu- 
tolaupasfa); makju, meno, kulunki; 
käypyys (rahan); pukemistapa, afu; 
afettaminen, täyttäminen: m. en oeu- 
vre, toimeenpano; m. en possession, 
omistus-oileuteen ajettaminen; m. en 
liberté, wapaakfi laskeminen; m. en ac- 
cusation, anteensalaifekfi i paneminen; 
m. en vente, myytämälji tarjominen; 
m. en scène, näyteltämätlli malmista- 
minen; m. à intérêt, paneminen korkoa 
kaswamaan, lainaaminen; m. -hors, en⸗ 
nallomatju; de m., täypä, tefwollinen, 
muobinmukainen; homme de m. , [ää 
byllinen mies. 

Misérable, adj. turja, furkea, halpa, 
wibheliäinen. — s. kurja, miheliäinen, 
tonna, illiö. 

Misörablement, ado. furjasti j. m. e. 
Misère, f. furinus, ſurkeus, wihe⸗ 

lväiloye; — m-8, pl. turhat, mitättö- 

" Minerör, m (uoltenmäänne, ſuoli⸗ 
ſolmu; Davidin wiidestoista piafmi. : 
Miséricorde, f. laupeus, armaitje- 

minen, armahtaminen, armo; kirlko⸗ 
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[hewefesta]. mi penkin alla; tifari jota muinoi- 

Mitr 

t ritarit tantoitvat wyösjä. 
va hi serioordiousement, adv. laupe- 

 iserioordienx, ouse, adj. laupeas, 
armahtavainen, armelias. 

eur, 1. Arbitre. 
Misogame, m. amioliiton wihaaja. 
Misogamie, f. amioliiton Pammo. 
Misogyne, m. naismwihaaja. 
Missel, m. mesjnlirja. 
Mission, J. lähettäminen, lähetys; 

futiumns, toimi, wirla; (ähetystoimi 
pakanain ääntämistä 1. kristittyjen 
opettamista warten; pères de la m., 
eräs lähetysfeura. 

Missionnaire, m. lähetysfaaruaaja. 
Missive, f. ja adj. f. lettre m., lä- 

hetyskirja. 
Mistöre, !. Mystère. 
Mistral, m. koillinen tuuli Välime- 

r 
Mitaine, f. tumppu, puolibanfitta; 

ranneturwa; (kuw.) mwaromaifuus, wa: 
raleino. 

Mite, f. juustoloi, jaubotoi. 
Mitelle, f. fantula (sanicula euro- 

PMithridate, m. myrkynwastiu. 
8 Mitigation, J. Gelpotus, huojemeus, 
iewi 
Mitiger, v. a. helpottaa, huojentaa, 

Tiewittää; fomittaa, mukauttaa. 
Miton, m . rannetumppa, fäfiwarfiin 

ulottuma tumppu. 
Mitonner, 7. a. hemmotella, asjo- 

tella, hellitellä ; hennotella; mairitella; 
m. une affaire, warowasti ryhtyä 
aftaan. — v. m. ja So m. 2. r. filoa, 
fiottamifesta pehmetä [leimästä]. 

Mitoyen, enne, adj. feslinen, mäli- 
nen, Leskis; mur m., wälimunri larta- 
noiden mälillä; puits m., fabbelle ta- 
folle yhteinen taitvo; cloison m., wälis 
aita, (väli-jeinä; (tum.) avis m., 1e6- 
kikoht 
* ennetö, /. leotitohdalla olemi- 

| nen y yhtei ſyys, raja⸗yhteiſyys. 
Mitoyerie, /. yhteinen omistaminen, 

yhteinen raja. 
e, /. Mitraillement, m. 

tartesfeilla ampuminen. 
Mitraille, /. faifenlaifet pienet me- 
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talifälyt; racbaulit; fartesfi-tofto, far- 
tesfi; pienet rabat, fuparirabat. 

er, v. m. ja a. ampua vac- 
baulifla, kartesfeilla. 

Mitrailleuse, f. fuularnisfu. 
Mitral, ale, adj. pilspanbiipan kal⸗ 

tainen. 
Mitre, f. hiippa, piispanlafti; fa: 

wutorwen merho; romalaifen natfen 
pains (Täät.) päänkääve. 

itré, 66, adj. jola on hiipalla wa⸗ 
vustettu, brippaa antama. 

Mitron, m. feipurin fälli. 
Mixte, adj. fefalainen, felanainen, 

— m. ſeos. 
Mixtiligne, adj. (mittau6t.) fefa- 

wiiwainen, rajotettu pailoin fuorilla, 
paikoin määrillä wiiwoilla. 

Mixtion, f. fefotus; felja, mirturi. 
Mixtionner, v. a. felottaa, hämmen- 
ä. 
Mixture, /. felja, miytnri. 
Miraine. ?. Misaine. 
Mnémonique, /. ja adj. at m, 

muistosoppi; muiston auttamifen taito. 
Mnémotechnie, f. 1. Mnémonique. 
Mobile, adj. fiirtymä, liikkumwa, ir- 

tonainen ; epäwaklainen ; fête m., muut- 
tumainen juhlapäimä. — m. liikkuma 1. 
litffeellä olema kappale, affelisfa liikku 
ma pyörä; liikemoima, litfuttawa woi- 
ma; (kuw.) wailutin, kehotin, yllyke. 

Mobiliaire, adj. t. Mobilier adj. 
Mobilier, m. ivtain kalu, tamwara, ir- 

taimisto; Guouekalusto. 
Mobilier, ière, adj. irtonainen, liit 

huma, irtaimisto-. 
Mobilisation, VA fotajoullojen pane- 

minen fotakannalle; kiinteän omaifuu- 
den muuttaminen trtaimelfi. 

Mobiliser, v. a. panna fotajontot 
fotakannalle; muuttaa kiinteä omaifnus 
trtaimistotfi. 

Mobilité, /. liikkumaifuus, irtanai- 
fuus; (kuw.) yhdvalaijuus. 

Mooca, ?. Moka. 
Modal, ale, adj. ehdollinen, ehdon- 

alainen. 
Modalité, /. olemusmuoto. 
Mode, sn. olemusmuoto; muoto; ta- 

pa; (fieliop.) muoto, modi; fämellaji; 
m. majeur, dur; m. mineur, mol. 

tä 
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Mode, 7. tapa, parfi, muoti; à la 
m., muodintapainen, uufimman parren 
muflainen; — m-s, pl. muotitawarat. 

Modelage, m. taawaileminen, mno- 
bostaminen. 

Modèle, m. taawa, malli; efikuiva, 
efimerfii. 

Modeler, 7. a. taamaella, muodos⸗ 
taa, mu’ata; se m. sur gc., mukau: 
tua infin mukaan. 

Modönature, /. fimfi, famana, liista. 
Modérantisme, m. maltillijuus, fes- 

filobtaifuns walttollijesfa juyteesja. 
Modérateur, trice, s. haltija, jobs 

taja, hallitfija; Hiklitfijä, ſowittaja; ve 
gulatori. | 

Modération, f. Guojentaminen, lie 
wittäminen (hinnan, rankaistukſen); 
fobtuus, [nunnallijuus, maltti; fowit- 
taminen. 

Modéré, 6e, adj. fobtunllinen, juun- 
nallinen, maltillinen; Guokea, belppo, 
lauhkea. o. 

Modérément, adv. Yobtuullifesti j. 
n. € 

Modörer, v. a. hillitä, foiittaa, 
fuunnitella, liewittää, huojentaa, bel: 
pottaa; (kuw.) pidättää, faattaa mies 
lenfä malttamaan. — Se m. v. r. 
malttaa mielenfä, hilliintya. 

Moderne, adj. muodintapainen, uu- 
fimuotinen, tamanmuklainen; nykyinen. 
— m. uuden ajan firjailija. 

Moderner, v. a. muobintapaïfeffi, 
uufimuotifelfi teydä 1. muuttaa. | 

Modeste, adj. häveliäs, kasfina, uje⸗ 
lias, Paino, fiimo, fäädyllinen, fobtuul- 
linen, nöyrä, waatimaton. | 

Modestement, adv. büvweliäästi j. 
n. €. 

Modestie, f. häweliäifyys, ujeliai- 
(11118, Painons, fiimous, fäädyllifyys, 
nöyryys, waatimattomuus. 

Modicité, f. mähäpätöijhyys, wähän⸗ 
laiſuus. 

Modificatif, ive, adj. määräämä, 
tajottawa, fupistawa. — m. (lieliop.) 
mädrävefana. 

Modification, f. vajottaminen, fu- 
pistaminen, liemwittäminen, helpottami.- 
nen; likempi määräys; muutos efineen 
olemunsmuodosfa. | 

Modifier, v. a. vajottaa, jupiétaa, 
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liemwittää, helpottaa ; Lifemmin määrätä; 
muodostaa. 

Modillon, m. foristuffet fornifin väs- 
täslourun alla. 

Modique, adj. tohtuullinen, wähän- 
Jäinen, halpamainen, mitätön. 

Modiguement, adv. fobtuullifesti j. 
un. €. 

Modiste, m. ja f. muotifalujen, waa- 
tepulujen malmistaja 1. faupitfija, mo- 
isti. 
Modulation, f. wieno waihtelu toi 

festa färveleestä, toifesta tammasta toi. 
ſeen; fjoinnunjärjestys. 

odule, m. mitta, joka on fuhtain 
perustukjena rakennukjesja; mittapuu; 
rahan biameteri J. Hallaifija. 

Moduler, v. n. ja a. mähitellen waih⸗ 
bella toifesta fämeleestä toifeen. 

Moelle (= muaal), /. ydin; fydän, 
fiemen; m. épinière, felkä-ydin. 

Moellousement (= mual...), ado. 
(tuw.) ytimellifesti j. m. e. 

Moelleux, euse (— mua! ...), adj. 
ytimellinen, mehukas, wieno, pehmeä, 
lie. 

Moellon (= mual...), m. kiwiloh⸗ 
lave, rakennuskiwi; polerilimi; m. d'ap- 
pareil, bafattu rakennuskimi. 

Moeuf, m. (wanb. fieliop.) mobi, tapa. 
Moeurs, j. pl. tamat, läytäntö; elan- 

totapa, läytöstaivat. 
Mofette, 1. Moufette. 
Mohatra, adj. m. contract m., tis- 

furintauppa, liila fisfominen hätäänty- 
neeltä. 

Moi, pron. minä, minna; de vous 
à m., meidän kesken; pour m., quant 
à moi, mitä minuun tulee; à m., tän- 
ne a nepäin! N , 

oignon, m. pätkä, tynkä (jäjenen). 
Moilon, €. Moellon. (jäjenen) 
Moinaille, f. munlliroistot, muntti 

mäti, Iuostartwäüli. 
Moindre, adj. wähempi, halvempi, 

huonompi, albatfempi; le, la m., wä⸗ 
hin, halwin j. m. &. 

Moine, m. munlli; wuoteenlämmit. 
täjä, lämmittys-astia; m. lai, maallit- 
lotweljes; m. Dbourru, pöpö, mörri; 
yrmy 1. juru ihminen. 

Moineau, m. mwarpunen, eräs ma 
tala ja mähäinen warustus; marus- | 
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tulfen muvkla. — adj. m. cheval m., 
hewonen, jolta Format owat leikatut. 

Moinerie, /. munlisto; munlkilais 
juus. 

Moinesse, j. muna. 
Moinillon, Moineton, m. muntfinen, 

munkkiraukka. 
Moins, adv. wähemmin; le m., wü⸗ 

himmin; cela n’a pas m. de trente 
pieds, et ole alle 30 jallaa; rien 
m., € mitään wähemmin; il mest 
rien m. que votre bienfaiteur, hän 
tobellafaan ei ole teidän hywäntelijä, 
(myös) hän on todella teidän —; — m. 
wähin (afia); wähennysmerkki, minus 
—) — A m. de, pre. wübem- 
mällä, wähempään bhintaan; wähem⸗ 
mällä, muulla ehdolla. — A m. gue, 
konj. joll'et. — Au m. Du m, Pour 
le m., Tout au m., Tout du m., konj. 
mwähintälin, edes, toki, ainakaan, fum- 
minlin. — De m., adr. wailla, liian 
mähän. — m. de, Dans m. de, 
prep. wähemmäsfä ajasja kuin; en m. 
de rien, filmänräpäytkfestä. 

Moire, f. eräs pakju filkkikangas. 
Moirer, v. a. väreille painaa fan: 

a8; moiré, ée, part. ja adj. wäreele 
inen, (äikehtimä (kangas). 
Mois, m. fuulaufi; tuulanspallka ; 

tuulautinen malju; au m., tuulanben 
fufnesfa; au m., par m., tuulanfittain; 
— m-8, pl. fuufautifet. 

Moise, f. fibepuu (rakennukfisja). 
Moiser, v. a. fibepuulla mahmistaa. 
Moisi, ie, adj. homeinen, bomebtu- 

tut. — m. home. 
Moisir, v. n. Se m., v. r. bomeb- 

tua. — v. a. faattaa homehtuneelfi, 
panna homehtumaan. 

Moisissare, f. home; bomebtumi- 
nen. 

Moissine, f. wiinilöynnölfet marjoi⸗ 
neen. 

Moisson, /. leikkun, wuodentulo ; lei? 
tuu-aila, elon⸗aika. 

Moissonner, v. a. leifata 1. niittää 
wiljaa, eloa, korjata eloa; lo'ota, fe: 
rätä; (kuw.) temmaista pois, forjata. 

Moissonneur, euse, s. elomies, elon- 
leikkaaja. 

Moite, adj. tostea, nablea. 
Moiteur, 7. (osteus, nahleus. 
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Meiti6, f. puoli, puolilas; puotijo; 
0 et à m., puoleffi;, à m. de prix, puolis 

hintaan; à m. perte et gain, panna 
woitto ja tappio tajan; de m., puo⸗ 
letfi, puolikertaa; être do m., se mettre 
de m. avec gn, jafaa lahtia jlun kansſa. 
— Moitié, adv. porn. 

Moka, m. Mofla-fabroi. 
Moi, olle, adj. t. Mou. 
Molaire, adj. f. dent m., talaham- 

mas, (yömähammas. 
Moldavigae, /. ampiais-yrtti (dra- 

cocephalum moldavica). 
Môle, m. möljä, myrskyfikta. 
Môle, /. fuuntuonta, walheſikiö. 
Moléoulaire, adj. moleluli-, hiukeis-. 
Molécule, f. molefyli, hiuke, pienin 

aineen oja. 
Molène, f. tufifufta, peitfivuoho (ver- 

baseum); m. noire, tisjanhäntä (ver- 
bascum thapsus). 

Moler, v. n. (merimw.) m. en poupe, 
kääntää alemmalji, niin että päästään 
täyteen tuuleen. 

Molester, v. a. waitvata, rafittaa. 
Molette, /. pyörä lannustimesja; 

jauburi, — lyöpäri; tähti (be 
wofen otjasja; Limwijappi (hemwostauti). 

Mollah, m. turififainen pappi. 
Mollasse, adj. pehmeä, nnortea, welt⸗ 

to, elnpo, lienteä, löyhä, höllä. 
Mollement, adr. pehmeästi, wienosti, 

hellästi, weltosti, lemäperäifesti; helu- 
mallifesti. 

Mollesse, /. pehmeys, mienous, bel- 
(198, lemäperäijyys, welttons; laupeus, 
PI helppous, laimeus; hekumal⸗ 
ijuns. 
Mollet, ette, adj. pehmeä, hieno; 

arka [jäjenestä j. n. &.). 
Mollot, m. pohje, pohtio; eräs bel: 

tun laji. 
Molleton, m. eräs willakankaan laji. 
Molliöre, /. terre m., weſiperäineu 

maa; juomaa, muta. 
Mollifier, v. a. pehmittää, pehmen⸗ 

täit, Tiewmittää. 
Mollir, v. n. pehmetä, löyhtyä, höl⸗ 

letä; tulla mureakji; (kum.) peräytyä, 
luopua, mäiyd. 

ollusgue, m. nilviäinen. 
Molosse, m. eräs vunontitan laji 
(— — —). 
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Moly, m. eräs fipulin laji; eräs noi⸗ 
taruobo, josta Homerus puhuu. 

Molybdate, n. molybdenin-happoi- 
nen, wefilyijyn-happoinen fuola. 

Molybdöno, m. molybden, wefilyijy 
(eräs metalli). 

Molybdique, adj. acide m., mo- 
lybden-happo. 
Momme, f. mumma, eräs olwen laji. 
Moment, m. betli, tuokio, filmänrä- 

päys; fopimwa tila, tilaijuus; momenti 
]. woiman mailutus. 

Momentané, 6e, adj. tuoliosja ta- 
pahtuma ; lyhyt⸗aikainen, fatoomainen. 

Momentanément, adv. tuoliosfa; 
tällä hetkellä. 

Momerie, %. (mark) masleradi; 
(tmv.) ilmehtiminen, ilweilys, kujei⸗ 
fus; teeskenteleminen; naurettamat jub- 
famenot, 

Momie, f. muumia; lurttunut felta- 
ihoinen ihminen. 

Momifier, v. a. muumialfi tehdä. 
Momus, m. villan jumala. 
Mon, ma, pron. minun; — pl. Mes, 

minun. 
Monacaille, €. Moinaille. 
Monacal, ale, adj. muntinfaltainen; 

muntlis. 
Monacalement, ade. muntin tamalla. 
Monacanthe, m. eräs falan laji. 
Monachisme ça =), m. munfli: 

elämä, munkkilaijuus. 

Monade, f. monabdi, biule, pienin 
allu-aineen ofa; eläin, joka fuurennus- 
lafilla katſottu ei ole pistettä ijompi, 
piste:eläin. 

Monadelphie, f; ylfiluntaifet, mona- 
belphit, Linne'n 16 faswiluofla. 
Monandrie, f ykſiheteiſet, monau⸗ 

driat, Linne'n Î:en kaswiluolka. 
Monarchie, /. mounarkia, ykſinwalta. 
Monarchique, adj. monarlillinen, 

ylfinmwaltainen. | 
Monarchiquement, adv. monartilli- 

festi, yljimmaltaijesti. | 
Monarehiste, m. monarlillijen hal- 

litusmuodon puoltaja. | 
Monargue, m. monarli, ylfivaltias, 

ballitfija. 
Monastère, m. fuostari. 
Monastique, adj. luostarillinen, 



Mona 

Monaut, adj. m. jolla on ainoastaan | 
défi korwa, yljikormainen. 

Monceau, m. läjä, kaſa; par m-x, 
fajottain. 

Mondain, aine, adj. maallinen. 
Mondainement, adv. maallijesti, 

maallijella tamalla. 
Mondanité, /. maallijuus, maail- 

manmielifyys, turhuus. 
Monde, m. maatfma; maailman⸗ra⸗ 

lennus; maalerä; ihmisjuku; lukuija 
tolous, ihmisjoukko; mät (palmelijat, 
talonmäki, laimanmäestö, työmäli); 
wieraat; fansialüquti, hienot käytösta- 
at; maallifuus, maalliuen mieli; les 
deux m-s, molemmat maanpuolistot; 
l’ancien, le nouveau m., wanha, uufi 
maailma; l’autre m. toinen elämä, 
taimaan waltalunta; être au m., elää; 
mettre au m., fynnyttää; nous som- 
mes le mieux du m., me elämme par- 
haimmasja fowusfa; tout le bien du 
m., failfea mahdollista hymwää. 

Monde, adj. (raam.) puhdas, faas- 
tuttamaton [eläimestä]. 

Monder, v. a. puhdistaa, perata, 
fuoria; orge mondé, ohranryynit. 

Mondificatif, ive, adj. puhdistava. 
Mondifier, v. a. puhdistaa (baatva). 
Mondrain, m. (meriw.) fantalumpu, 

wuorilumpu meren rannalla. 
Monétaire, m. mbnttimestari, rahas 

pajan eflinies. — adj. raba-; système 
m., can lanta 1. arvo. 

ale, /. nuuna. 
Moniteur, m. warottaja, muistutta- 

ja; apusopettaja, monitöri (lankasteri- 
loulusfa); Ranskan wirallinen lehti. 

Monition, jf. warotus, nnbbe. 
Monitoire, m. ja adj. f. lettres m-s, 

wirallinen febotuslirie ilmi-antamaan 
mitä tukin tapahtuneesta rikokfesta tie 
tänee. 

Monitor, m. eräs fifilisko; eräs pant- 
farilaima. 

Monnaie, f. raha; rahapaja, raba- | ter 
tehdas; pienet rahat; m. de compte, 
m. imaginaire, lasfuraba; m. réelle, 
m. effective, fäypä raha; belle m, 
fultas, bopearaba. 

Mounayage, m. mynttäys, rahan⸗ 
lyönti; droit de m., mynttäys-, ra: 
hanlyönti-wero. 
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Momayor, v. a. miyntätä, 1yödä va- 
aa 
"tua m. myuttääjä, rahau- 

Ja. | 
Monnayère, f. exüs laswi (lysima- 

ohia numularia). 
Mono ... yöbistykkesjä muiden fa- 

nain kansſa merfitiee: ylfi ... 
Monocarpe, adj. yhstehelmäinen. 
Monocéphale, adj. ylfi-päinen. 
Monocère, adj. ylfijarminen. 
Monocéros, m. ylfijarmiainen; ſar⸗ 

mimwalas, rataskala. 
Monochrome, adj. ja m. ylfimäri- 

nen; ylfimärinen maalans. 
Monocle, m. filmälafi: yfiikmäinen 

fornetti. 
Monooline, adj. (fasw.) vffifopuifet. 
Monocorde, m. uifitielinen ſoittoko⸗ 
—E vä (law) 

onoco one, adj. ja f. (last. 
ylfifirkkainen; ykfifiräkainen kaswi. 

Monocule, m. filmäfide. 
Monodie, f. yljisääninen lanlu. 
Monoeeie, f. ylfikotijet kaswit. 
Monogame, adj. —ylfi-aioinen; 

(ta8w.) ylfisamwioifet, monogamit. 
Monogamie, /. yri amioijuus; fe 

kaswien luokka, jonka fufisfa on fefä 
emit että beteet. 

Monogramme, /. fupistettn nimi. 
mestti, puumertti. vityö ybestä ai 

onographie, f. eſitys ai. 
noasta —8 —E efineestä. 

Mono 0, f. ylfi-emifet. 
Monolithe, adj. ja s. yhdestä ki- 

westä tehty. ylfikiivinen. 
Monologue, m. monologi, ylfinpuhe. 
Monomane, j. ja m. yhden ai 

noan erityiskohdan fuhteen mtelipuoli 
1. wimmattu. 

Monomanie, /. mielipuolijuns yhden 
ainoan fobban fuhteen. 

Monopötale, adj. ylfilehtinen [tukan 

Monophylle, adj. m. ylfilehtinen [lu- 
tan merta] bit 

enopo j. ylfijallainen. 
Monopole, m. monopoli, ylfin-oikene; 

ylfinkauppa. 
Monopoleur, m. monopolista; ylfin- 

oikenden, ylfinkaupau haltija. 
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Monepoliser, v. a. bifin-oileubelfenfa | 
faattaa, faattaa joku tamara, toimi-ala | 
ylfin-omaifeen haltuunja. 

Monoptère, adj. yljijipinen; eräs 
Yalaniait; rofennes, erittäinkin ympy- 
räinen temppeli, jonfa fatos on pyl- 
mäiben päällä ilman jeinittä. 

Monoptérygiens, m. pl. falat, joilla 
on vif emä. 

Mon , adj. ylfi-fiemeninen. 
Monostique, m. ylfiviminen; monos- 

tion, ykfimärjyinen runo. 
onosyllabe, adj. ylfitamuinea. — 

m. ylfitawuinen fana. 
Monosyllabigue, adj. ylfitaivuinen. 
Monothéisme, m. monothetsmi, yhden 

jumalan tunnustaminen. 
> Monothéiste, m. monotheisti, yhden 
jumalan tunnustaja. 

Monotone, adj. ylfi-ääminen; ylfijo: 
noinen, ylfitoikkoinen. 

Monotonie, k ykfi-äänifyys; ylfijo⸗ 
noiſnus, ylfitoikkoijuus. 

ons (s ääntyy), =. pikku Herrafeni, 
muunfsöri. 

Monsei 
— pl. 
seigneurs. 

onseignouriser, v. .a. fanoa ar- 
mollifekfi berraffi, monseigneur'ikfi. 

Monsieur, m. herra, herrani; ijäntä; 
armonimitys Ranskan kuninkaan wan- 
vit H weljelle; — pl. messieurs, 
hivät kunnioitettavat herrat; erittäin 

arwonimitys parlamentin ja oilatsto- 
jen jäfenille. 

onstro, m. tumma, kummitus, tur- 
fas, birwib:; rujolas. 

Monstruousement, adv. erisfammal: 
lifesti, hirmuifesti. 

Monstrueux, euse, adj. erislummal- 
linen, fummannätôinen, kumwaton, bir- 
weä. 

Monstruosité, f. erisfummallifuus, 
kummannäkdiſyys, fuwattomnus. 
Mont, m. wuori; — mes, pl. erit 

täinkin Alpit. 
Montage, m. ylös mieminen, ylös 

haalaaminen, ylös mwetäminen; jokilai- 
wan tullu wastawirtaan. 
Mon rde, adj. ja s. wuori- 

afulas, muorelainen. 
Montagne, f. wuori. 

eur, m. armollinen Herra; 
esseigneurs; (lalit.) Nos 
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Montagnoux, ouse, adj. wuorinen. 
Montant, . —ãð ſeiſowa puun 

J. ranta, pylwäs, pieli, tolppa, tue, 
jalla; ſumma, määrä; joka on enfimäi. 
nen wuorosfa faamaan jkin wirlaa; 
tuolju, haju 1. Genki jofa noufee ruo'is⸗ 
ta ja mäkemistä aineista; (Pasw.) warfi, 
mefa; wuolfi, nouſuweſi. 

Montant, nte, adj. ylöspäin mene 
tä, ylenemä; (4) noufema (jhkin müü- 
vään 

Monte, /. astuminen (hemwofen); as⸗ 
tuttamijen aila. 

Montée, f. ylöskäntämä, ylösnonfu, 
(wuoreen j. 1. €.); Paltama feuttä ra⸗ 
ennuffen edustalla; mähäinen porras» 

filta mökkiin; astin, porras; Golmwin 
laaremuus. 

Monter, v. n. nousta, astua 1. kulkea 
ylöspäin, Liydä 1. kiimetä ylös: m. (à 
sur, au haut d') un arbre; m. à 
une échelle; m. à cheval, (myös) rat- 
fastaa; m. à l'assaut, rynnätä; biens 
tyä (wiroisfa); il est monté au gra- 
de de capitaine, Gän on fatteinilfi 
lentynyt; m. en grade, ylentyä wir⸗ 
a-asteisfa; kohota, nousta, yletä: la 
flamme montait; le vin monte à la 
töte; farttua, kaswaa, lifääntyä: la 
riviere montait de plusieurs pouces; 
nousta ginnaefa, nousta, tehdä ſſum⸗ 
mista, lu'uistaj]: m. à cent mille 
francs, à vingt mille hommes: (laiw.) 
entrata. — v. a. nonsta, astua ylös 
pitkin jkin; m. une montagne, un es- 
calier; fantaa, tiedä 1. korjata ylös: 
montez ces meubles dans une cham- 
bre; tartuttaa, lifätä, fuurentaa, la⸗ 
mentaa; fämellyttää ylemmätji: (kuw.) 
m. sa lyre, rniveta runojen teloom; 
warustaa, järjestää, fifustaa, tarweka⸗ 
luilla marustaa, afettaa, panna tois 
meen, kuntoon, tehdä kelwolliſekſi käyt. 
tää: m. une imprimerie, afettaa Tir- 
japaino; m. un cavalier, warustaa 
ratfumies täyfillä taminetlla; m. un 
canon, panna tykki lawetille; m. une 
orte de fer, ranbottaa owi; m. un 
iamant, afettaa fallistiwi juotokjeen; 

m. un violon, warustaa miulu fie 
filä; m. une montre, weti& tello; m. 
la garde, olla wabdinpidosfa. — 8e 
m., v. r. (à) nousta jhkin ſummaan; 



Mont 

Lobota, yleutyä; Lithtyä, inmostua, tu- 
listua, fuuttua. — Monté, part. 
warustettu, ajetettu, kunnosſa 1. täyfisjä 
tamineisja olema. 

Monte-ressort, «n. ponninbala. 
Monteur, m. jofa panee lofoon, kun⸗ 

toon, läytettämäkji felwollifeen tilaan 
jotalin melanillista laitosta. 

Montgolfère, f. ilmalaitva. 
Monticulo, m. mäli, funnas, fuftu- 

la, lumpu, matala muori. 
Mont-joie, /. (wanb.) fimiraunio, fi: 

wipyykkli tienwiitakſi ]. muistomertilfi. 
— m. muinaisranskalainen fotahuuto ; 
ranskan enfimäifen maltio-fota-airuen 
armonimitys. 

Montoir, m. astuma 1. astin mistä 
hewofen felkään noustaan; cheval ru- 
de au m., bewonen, jonfa fellään on 
waikea päästä; côté, du m., hewofen 
wafen puoli. 

Montre, f. näyte, näyttöpala, näyt- 
tôtilflu, näytelirja; nähtäwäkfi ripus- 
tettu alu; lafilaatillo, johon tawa- 
voita pannaan näytteelle; kauppapöytä: 
m. d’orgues, loristuspiiput uruisfa, 
urluin etupuoli; fotamies-katjelmus; 
paifla, misfä hemwoskauppaa tehdään, 
hewostori; foetu8-ajo, -ratfastus; ul- 
foloisto, ulkonäkö; la m. des blés est 
belle, laiho näyttää rehottawalta; pour 
la m., nä'ön wuolfi. 

Montre, f. taslufello; m. sonnante, 
m. à répétition, lyöpä tastukello. 

Montrer, v. a. näyttää, ofottaa; efit- 
tää, tuoda efiin, ilmituoda; neuwoa, 
opettaa; m. le latin, opettaa latinaa; 
m. à vingt écoliers, opettaa 20 oppi» 
lasta; m. la corde, olla biufi tulu- 
1 (myös) olla pulasja, abtansfa ti- 

a 
Montueux, euse, adj. wuorinen. 
Monture, /. ratſu, vatju-, ajohemo- 

nen; tarme-aineet; telineet, jalat; vipa, 
kahva; Lehä, puitteet; laiman marus- 
tus, lasti; kuntoon paneminen; la m. 
d’un fusil, pyöfynpuu, -tuffi; m. d’un 
canon, tylinlametti; m. 

wa; m, de bride, päitfimet. 
Monument, «=. myistopatias, 

tomerffi, bantapatfas. 
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, d’une scie, ! 
fahanteline; m. de sabre, mielan lag- | 

Morc 

numental, ale, adj. muistopat- 
nn muistopatfaan omaiuen; jalon, 
nuri. 
Moque, f. (laiw.) tutfoppa. 
se Moquer, v. r. puhua 1. laskea leit⸗ 

tiä, piloja: se m. (de de ge) 
tehdä pilkkaa jötkin, pilkata kuta, iwata ; 
blenfatfoa, olla huolimatta, huolia wiis. 

Moguerie, f. pilffa, iwa, ilffu, pila. 
Moquette, f. pila; wietelintu; eräs 

famettilankaan laji. 
Moqueur, euse, s. ja adj. piftfatir: 

Wwes, irwihammas, iwari; tiffuinen. 
Morailles, f. pl. buulipaarma pa- 

hankurifikke hewoſille. 
Moraillon, m. haitta artun (ufoëfa. 
Moraine, f. itjetjeen kuolleiden lam⸗ 

paiden willat; mierinyt fora jäämuo- 
ven juurella. 

Moral, ale, adj. fimeellimen, fimweä; 
ſiiwo; Kerr 
Moral m. —* ane , 

orale, f. fimens-oppi; fimeys-ohje, 
släsly; fimeellinen tutkimus; nnbbe, 
neuwo, muistutus. 

Moralement. adv. fimeellijesti, fi- 
weellifesfä fubteesfa, fifäkijen wakuu⸗ 
tulen mukaan. 

Moraliser, v. n. fiweellifiä mietteitä 
efitellä 1. itfeljeen hautoa. — v. a. 
uuhdella, neuvoa. 

Moraliseur, m. iläwä fimeys-opin 
faarnaaja. 

Moraliste, m. fimeyssopin efittäjä. 
Moralité, f. fimeellinen mietintö 1. 

tutkimus; fimeellinen merkitys 1. fijäl- 
tö; fimeellinen ebesmwastaus; fiwens, fi: 
weelliſyys; fimeellimen luonne; eräiden 
keski-ajalla tamallisten näytelmäin ni- 
mitys. 

Moratoire, adj. lettres m-s, wii- 
wmytyskirje. 

Morbide, adj. mublea ja hieno [fiba- 
ofista maalantiesfa}; tantia ofottarva, 
tautiin luuluma. 
Morbidesse, /. mubleus ja Bienous 

(liba-ofien maalautiesfa 1. weistolu- 
wasſa). 

Morbifique, adj. tantia tnottawa. 
Morblou, ime. hitto wieköön! hiiteen! 
Morceau, m. pala, fappale, laitta; 

muis- | ote kirjasta; m. de roi, de prince, 
makupala, Herkknpala. 



Morc 

Moroeler, v. «. palottaa, jakaa; loh⸗ 
va. 
Morcellement, adv. palottaminen, 

jalaminen, lobfominen. 
Mordache, f. juuret biilipibbet, fip- 

jet; fuukopula. 
Mordaoité, /. ſyöwytys (jyömytys- 

aineiden); (furo.) fatferuus, pistelemäi 
8. 
Mordant, nte, adj. purema, piste- 

lemwä; jyöpä, leikkaama. 
Mo t, m. eräs mernisja, jota 

käytetään metallia fullattaesfa; je aine, 
jota faattaa wärin puremaan mwärjät- 
tämään; äänen beleys; nero, into. 

Mordieant, nte, adj. (yöpä, leikkaa- 
wa; lirpeä; purema, pistelemä. 

Mordicus (s ääntyy), ado. uppinis- 
laifesti, lowalisloifestr. 

Mordienne, f. à la grosse m., fur: 
failematta, pitiittä puheitta. 

Mordiller, v. a. näytliä, pureskella, 
baufaista. 

Mordoré, 6e, adj. punaifenruuni. — 
m. punaifenruuni wäri. 

. Mordre, v. a. ja n. purra; (a) näyt- 
tiä, hampain tarttua jhlin; [yödä, pur- 
ta, leikata; tärpätä; (sur) käydä toi- 
fiinja [hammasrattaista j. n. €); fa- 
dottaa (ommellesfa). 

More, m. Mauri (anja), moriani; 
gris de m., tummanharmaa. 

Morean, adj. m. pilimusta: cheval 
M.. — de poll m. 

Morelle, f. foifo, foijoruobo (s0la- | 
num); m. tubereuse, peruna. 

Moresque, adj. maurilainen. — f. 
eräs maurilainen tansfi. 

Morfil (1 ei äänny), m. fierre (tas | 
hotuisfa teräkalutsja); norjunluu, eleb- 
wantin hammas. 

Morfondre, v. a. lylmentää, tylmet- 
tää, mwilustaa, miilistää. — Se m, | 
v. x. wiluttua, Lylmettyä, jäähtyä; (kuw.) 
ailanja ja maimanja turhaan kuluttua; 
turhaan odottaa; lakata noufemasta [taiv 
tinasta). 

Morfondure, f. pääntauti, köhä, ys- 
tä (hewofisja). 
Morgo ine, f. maltfatäbtimb (stella- | 

rta). 

Morguant, nte, adj. ja part. röyh⸗ 
teä, torskea, yrmy. : 
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Morgue, /. yrmy, forsfen latianto; 
röyhteys, korskeus, ylpeys, pöyhkeys. 

Morgue, 7. manfitarlastus-huone: 
vuumishuone, johon tapaturmaijesti 
ev pannaan nüvtteelle tunnetta- 
wikſi. 

Morgu6, Morguenne, L. Morbleu. 
Morguer, v. a. ynfeillä, uhlaamilla 

Rimän uomilla fatjella jtuhun; niéfo- 
tella. 

Moribond, nde, adj. ja s. fuolewa. 
Moricand, aude, adj. ja s. jolla on 

tummanruskea iho. 
Morigöner, v. a. taimwuttaa hywiin 

tapoihin, welwolliſuuden täyttämifeen ; 
uubdella, neumwoa. 

Morille, /. fantafieui, wuohenfieni, 
morsti (morchella esculenta). 

Morillon, m. evää laji punaifia wii» 
nimarjoja; eräs tulppani-kufkla; — m-s, 
pl. raa'at fmaragbi-fiwet. 

Morion, m. rautalalfi, kypärä ; työnti 
pysjyuperällä talapnoleen. 

Morne, m. mähäinen wuori. 
Morne, adj. fynfeü, toikko, alafuloi- 

nen, juro, furullinen. 
Morné, 60, adj. tylppä, tyljä [ajeesta]. 
Mornifle, f. formwapuusti, fuutillitta. 
Morose, adj. äkeä, äreä, yrmb, karmea. 
Morosité, /. äkeys, äreys, yrmeys. 
Morpion, m. fatiainen. 
Mors, m. fuolain, fuitfet; m. de 

bride, fautijuitfet; m. de filet, nau- 
Gajuitfet; prendre le m. aux dents, ta- 
rata, pilttouta [hewofesta], (kuw.) bit 
Tittömästi antautua himojenja waltaan. 

Morsure, f. purema, puremus, pure; 
purtu haawa; (kumw.) pisto, haawa 
(parjaufjen). 

Mort, f. tuolema; hengenranloistus ; 
m. civile, fanfalai&tuolema; m. éter- 
nelle, tjanfaitfinen tabotus; m. appa- 
rente, walefuolema; mourir de sa 
belle m., wuoteesfanja tuolla; faire 
une belle m., laumniisti, kristittynä 
tuolla; m. aux rats, rotannirityö; 
a m., fuolettawaifesti, tuolemalfi; à 
la m., fuolemaan faaklla. 

Mort, rte, adj. luollut, mainaja, edess 
mennyt; lafastuuut; chair m-e, {nol- 
lut liha; eau m-e, feifowa 1. liikku⸗ 
maton wefi; balle m-e, yli määränfä 
fulfenut ]. woimaton fuula; papier 
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m., paperi, joka et ole farttamerftiit 
warustettu; saison m-e, m-e saison, 
huono fauppa-aila, aika, jolloin ei ole 
mitään tuloja; pays m., maa, josja 
ei ole mitään fanppaliifettü. — m. 
tuollut ruumis. 
ta Mortadelle, f. italialainen fibamat: 

ta. 
Mortaise, 7. tappi, tapinläpi; uurre. 

, — kuolet⸗ 

Mort-bois, m. k. Bois. 
Morte-eau, /. luodeweden matalim- 

mallanja olo. 
Mortel, elle, adj. fuolewainen, tuo- 

lettawainen; (kuw.) wimmattu, hurja, 
päätön; ennemi m. weriwibollinen; 
m-e heure, furmau ifävwä hetki. — m. 
fuolewainen, ihminen. 

Mortellement, adv. fuolettaraifesti, | ( 
ylen. 

Morte-paye, f. fotamankhus, wanha 
palmelija, joka nauttii armoleipää. 

Morte-saison, t. Mort, adj. 
Mort-gage, m. 1. Gage. 
Mortier, m. muurirunlli, muuri- 

fawi; mortteli, huhmar; mörsjäri, eräs 
fannunan laji; ympyväinen, musta ja- 
mettilalki, jota forteat mirkamiehet käyt- 
tävät; président à m., parlamentin 
puhemies; m. de veille, yökynttilä. 

ortifère, adj. fuolettawainen, fuo- 
lemata tuottama 1. waiknttawa. 

Mortifiant, nte, adj. mieltä jortama ; 
folmaifewa. 

Mortification, f. —e—— tur⸗ 
rus, lihan kuolio; lihanſa kuolettami⸗ 
nen 1. turittaminen; (kuw.) folmais- 

8. 
Mortifier, v. a. faattaa moubeaffi 

(lihaa); fuolettaa, kurittaa 1. mafentaa 
(lihanfa, nimonfa); (tuw.) fortaa miel. 
tä, fohvaista. — Se m., v. v. läydä 
monhealfi, pehmitä. 

Mort-n6, Mort-nöe, adj. tuolleena 
utynyt. 

W Morleise 1. Mortaise. 
Mortuaire, adj. hautajais- ruumiin; 

drap m. paartmaate; registre m., 
kuolleiden luettelo; extrait m., fuolleen: 
todistus; droits m-s, hantajaisrakat. 

Morte, f. tapatuvsta, turéla; m. 
sèche, limwekala, 
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Morve, f. välä; räkätanti (herofisfa). 
Morveau, m. rälätappi, rälälöntti. 
Morver, v. m. välätantia [aivastaa 

[Gerwofesta]; mädätä, lakastua [tas- 
wista). 
Morveux, euse, adj. räläinen; rä 

fâtautinen. — s. räkäreklo, räkänolkka, 
ptimäfuu. 

Mosaïque, adj. Mofetfens. 
Mosaïque, f. mofaitityö, -teos. 
Mosarabe, 1. Mozarabe. 

. Moscateline, f. tesman-yrtti (adora 
moscatellina ). 

Moscouade, f. raafa 1. puhdistama- 
ton fofuri. 

Mosquée, f. turkkilainen temppeli, 
mostea. 

Mosquite, Musguite, m. mosfiti, 
mähäinen [ääkfen fait (ämpömiejä mais- 
a 
Mot, m. fana; mietelmä, mietejana; 

laufe, lauſunto; foflapube; binnantar- 
jous; kirjallinen waluutus; tunnusjae 
na; motto; mielilaufe; arwoitukſen mers 
titysiana; bon m. futtela foffapube, 
tomppafana; gros m-s, törteät, vimot 
puheet, fadattelemijet; m. &ordre, de 
ralliement, tunnusſana; se donner le 
mot. leslenünfü fuostua, olla falaifesfa 
liitosfa jfun fansfa; le m. pour rire, 
naurettamaa, lystillistä; m. pour m., 
m. à m, fanasta fanaan, fanallinen 
fäännös; à ces mots, nümät fanat 
laufuttua, fenjülfeen. — Mot, Mot! 
int. biljaa! 

Motacille, f. twästärätfi, riufubäntü. 
Motet, m. (foit.) motetti. 
Moteur, trice, adj. liifuntoa mais 

kuttawa. — m. liikkeelle panija; wai⸗ 
futtaja, fynnyttäjä, alkaja; liikemoima. 

Motif, m. mwailutin, febotin, (by, fe- 
hottawa ſyy; (foit.) fointojohto, motimi. 

Motion, f. liifunto; ebbotulfen nos⸗ 
taminen; efitys. 

Motionnaire, Motionneur, m. ehdo⸗ 
tujen nostaja 1. efittäjä. 

Motionner, v. a. nostaa ehdotus, 
efittää. 

Motiver, v. a. efittää fyyt 1. wai⸗ 
luttimet; antaa fyytä, aihetta jokin. 

Motrice, /. t. Moteur. 
Motte, f. foffare, turwe; multatafa; 

multatönkkä nostetun puunjuren ympä, 
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vilä; m. à brûler, poltto-aine wal- 
mistettu nahanparkitjemijeen käytetystä 
tammen fuoresta. 

se Motter, v. r. tyykertyä mättäi- 
den taalje [peitopyistä]. 
— Motus (s ääntyy), int. maiti, hil⸗ 
jaa. 

Mou, m. waſikan⸗, lampaan keuhko. 

Mou, molle, adj. pehmeä, mouhea, 
hieno, laubea; notkea; tweltto, Hermo- 
ton; (tuw.) hento, weltto, arka, lemwä- 
peräinen, mämmittelemä; BGeikko, her⸗ 
moton. 

Mouchard, m. wafoilija, urtkkija, 
lukki. 

Mouche, ri färpänen (hyönteinen 
tuulawilla imwillä, waapfiainen, mebi- 
läinen j. n. e.); musfi, taswolaastari ; 
polifisurkkija: eräs forttipeli; lenfa- 
parta; muoripuran kürki; m. à miel, 
mehiläinen; m. à cantharide, f. Cant- 
haride; c’est une fine m., aifa lux: 
jnö ; pieds de m., harakantallutus, vi- 
puli. 

Moucher, v. a. niistää: niistää 1. 
ruolota kynttilä, lampunfydän j. x. e.; 
urifia. — So m. v. v. niistää me 
nänjä. 
1 euoherolle, m. Lärpäisfieppo (lin- 

Moucheron, m. faitenlaifet pienet kär⸗ 
püfet, pyttyjet j. m. e.; farfi, nofinofffi 
(lynttiläsfä). 

Mouohet, m. warpuishaulka. 
Moucheté, 6e, adj. täplikäs, ptiffui- 

nen; blé m., vuosteinen wilia. 
. Moucheter, v. a. pilfuttaa, tiplottaa, 
tirjawoittaa. 
pymonohetie, f. vurrinhöylä; karnisfi- 
tieta. 
Mouohettes, f. pl. Lynttiläjaljet. 
Moucheture, f. pilkut (kankaasja); 

täplät (eläinten farwois{a). 
Moucheur, m. (ynttilännitstäjä. 
Mouchoir, m. niistinliina, nenäliina; 

m. de con, fanlaliina; m. à tabac, 
nuuslantistin. 

Mouchure, f. m. de chandelle, fynt- 
tilännoli. 
Nougon, f. Mousson. 
Moudre, v. a. ja m. jauhaa; m. an 

de coups, läpipiestä, — Moulu, ne, 
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part. jauhettu; or m. faltajaubot; 
être tout m., olla läpi rnnneltuna. 

Moto, f. irma, (nun määntäminen ; 
faire la m. irmastella, olla yrmyn- 
nätöinen. 

Mouette, /. talalotti. 
Monfotte, f. fafea 1. myrkyllinen 

$nrh, jola uoufee erittäinkin wuoris 
atwoffista ja haudoista. 
— Mouflard, rde, s. jolla on [eweli pul- 

listunnt naama; paljuposli. 
Moufle, f. monifielkoinen finunfi; k. 
taine. 
Moufie, m. (fem.) muffeli. 
Mouillage, m. anfturipohja, anffu- 

ripailla. 
Monille, f. (übteenfnoni, lähtern- 

paurto. 
Mouille-bonche, f. tvefipäärynä, eräs 

päärynän laji. 
Mouiller, v. a. liottaa, fastaa, 108» 

tuttaa; huhtoa; m. l’ancre, 1. M, 
v. n. laskea ankkuri; mennä ankkurille; 
m. les L., les deux L., ääntää Lät 
pehmeästi 1. j-äänellä peräsjä. 

ouillette, j. wähäinen leimänpala- 
nen fastettawaffi metelään munaan; 
fepän vroiskehuistku. 

Mouilloir, m. wäbüinen wefi-astia, 
ibn formet lehrätesjä kastellaan. 

Mouillure, f. fastaminen, fostutta- 
miten; fosteus. 

Moulage, m. walimiin walaminen; 
laamaaminen; hallojen [ylimittaan pi- 
noomiuen; malju halkojen pinoomifesta ; 
janhattaminen; myöylaitos; droit de 
m., myllymero. 

roulant, m. mbliärirenti. 
Moule, j. tawallinen raatfu. 
Moule, m. taama, malli, walin, myus⸗ 

teri; fylimitta baloille; bois de m., 
varjo polttopuut. 

oulé, 6e, adj. ja part. walettu, 
faawattu; präntätty, tekstatti, painet- 
tu; lettre m-e, präntätty 1. telstattu 
firjain; pièce m-e, wäärä raha; croi- 
re tout ce qui est m. ustoa tailli 
mitä on painettu. 

Moulée, f. tahon fuotta. 
Mouler, v. a. walaa, faawata: m. 

une chose sur une autre; pinota ba- 
lot fylimittoihin. — Se m. 7. 7. (sur 
ge.) muodostautua jnkin mukaan. 
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Moulerio, /. walimo, twalinpaja. 
Mouleur, m. walaja, fuofintelijü ; m. 

de bois, halkojen fylimittoihin pinooja. 
Moulin, m. myöty, tamppilaitos, 

smylly; m. à foulon, wanutus⸗, tamp- 
pimyläy; m. à café, Pahvimylly; m. à 
bras, à vent, fäfi-, tuulimyäy; m. à 
ange, painomeden käyttämä mylly; m. 
à vanne, à volets, alaweben käyttämä 
mylly; m. à filer la soie, filkin fer- 
taus-lone. 

Moulinage, m. filfinkehruu. 
Mouliné, 6e, adj. madonjyömä; soie 

m-e, ferrattu filkkilanka. 
Mouliner, v. a. ferrata fitkilankaa; 

fyödä [madoista]. 
Moulinet, m. finungin tulki; eräs 

fone rahapajasfa; wmäännintanto ; myös 
dinpuu, kerinpuu: faire le m., heittää 
pyörää, mennä pyöränä. 
Moulineur, Moulinier, sm. filtinker- 

toja. 
Moult, ado. (manb.) paljon. 
Mouln, part. fanasta Moudre. 
Moulure, f. fimfi, lamana, fitéta, fo- 

turennus; weistelmä, kornmeistelmä. 
Mourant, nte, adj. hengen meneyf- 

fisfä olema; mwaalea, lakastunut ſwä⸗ 
ristä). 

Mourir, v. m. tuolla; tuolla, lafas- 
tua [Paswista]; hämwitä; fammua | mal» 
feasta]; (kuw.) beilontua, menehtyä; 
les couleurs se perdent en mourant 
les unes dans les autres, — felaan- 
tumat wübitellen. 

Mouron, en. eräs kaswi (anagallis); 
(eläint.) tulifonna (salamandra). 

Mourre, f. italialainen formileikki. 
Mousguot, m. musletti, luntnka lau⸗ 

fatétawa pysjy; m. fusil, pysin, jota 
laukaistaan felä luukulla että lukolla; 
porter le m., palivella fjotamiehenä. 

Mousquetade, /. muéletti-ampumi- 
nen, muskettilaukaijema. 
Mousguetaire, m. mustetövi; pyss 

ſyſoturi. 
Mousgueterie, j. muéfetti-ampumi- 

nen, muéletti-tuli. 
si Mousqueton, «=. lyhyt musletti, far. 
ini. 
Mousse, m. laiwapoika. 
Mousse, /. fammal; waabto, manto, ' 

wahla, poreet. 
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Mousse, adj. tylppä, tyljä. 
Moussoline, /. muölini, eräs hieno 

pumpulifangas. 
Mousser, v. m. waabhtoa, porehtia; 

faire m., faattaa waahtomaan; kers⸗ 
kailla jotkin, kehua. 

Mousseron, m. nimitys erilaifille fie- 
nille, jotka tawallifesti fammalifogfa 
kaswawat. 

Mousseux, euse, adj. waahtowa, po⸗ 
rehtiwa; waabtoinen. 

Moussoir, m. härkin, jolla fbofolati 
pannaan waahtomaan. 

Mousson, WA paëfati-tuuli, käänne⸗ 
piirien wälillä puolen wuotta kestäwä 
tuuli: pasſati⸗tuulen aika. 

Moussu, ue, adj. jammaleinen, jam- 
maltunut. 

Moustache, /. wiiffet, näämelit, buu- 
liparta. 

Moustigaaire, /. Moustillier, m. 
hyttyismerho mwuoteen ympärillä. 
, Moustigue, jf. musfiti, eräs hyttyjen 
aji. 
Moût, m. wiinimehu, nuori käymä: 

tön wiint. 
Moutarde, /. jauhettu etikalla felo- 

tettu finappi; finopin fiemen; finappi- 
taswi; c'est de la m. après diner, 
tulee fitan myöhään; la m. lui monte 
au nez, häntä rupee älöttämään; s'a- 
muser à la m., tyhjiä toimittaa; suc- 
rer la m., faunistaa nubteitanfa. 

Moutardior, m. finappi-astia, -fup- 
pi; fiuapin malmistaja. 

Monte, f. myllywero. 
Moutier, m. (wanh.) kirllo. 
Mouton, m. oinas; lammas; lam⸗ 

paauliha; peitottu lampaanwuota, -nab- 
fa; juntta, juhmuri; rama, waalapab- 
kuri, paalunuija; kellon aljelipuu; Hil- 
jainen 1. tyhmä ihminen; Henkilö, joka 
itfe wanki olewanaufa, houluttelee wan- 
fia tunnustukſiin; — m-s, pl. waalto- 
päijet aallot. 

Moutonnaille, 6e, /. lammaelauma 
(fanotaan ihmisjoukosta, jola filmittÿ- 
mästi feuvaa toijen mietteitä). 

Moutonné, 66, adj. läherä, kihara, 
fimura; le ciel est m., taiwas on 
täynnä pieniä, walkoifia pilwen hah⸗ 

| tumia. 
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Moutonner, v. a. tähertää 1. fiber: 
tää millan faltaifefft — v. m. waab- 
topäifinä aaltoina fnoBua. | 

outonneux, onse, adj. walfoifina 
aaltoina fuobuiwa [merestä]; ciel m., 
pilmenhaihtumisja olema taimwas. 

Moutonnier, ière, adj. päsfimäinen, 
tyhmä luin päsk. 

outure, /. jauhominen, jauhotus; 
mylytulli; eräs jeun laji. 

ouvance, f. läänitysmaalle weron- 
afaifena oleminen. 

Mouvant, nte, adj. liiluttawa, liik⸗ 
teelle panema; liilkumainen, irtonai- 
nen; epäwalainen; weron-alainen; for- 
ce m-e, waikuttawa 1. liikkeelle panewa 
woima; sables m-s, lentobietfa; tab- 
leau m., taulu, josja on liikkuwat lus 
mat, willas elämynyttä täyji näkösala; 
lieu m., feutu, josja on wilkas liike. 

Mouvement, m. liifunto, liiffumi- 
nen; fiirtäminen; fierto, flertofulfu, 
hmpärilierto; waihtelo, muuttelo, wi- 
rasja edistyminen; tawarain fulfu 1. 
menelli; hinnaunmmnuutokjet ; (foit.) tahti, 
tempo; (maal.) tunnon ilmans, wills 
faus, eloijuus; millas, eloija kirjo⸗ 
tustapa; mielenliilutus, halu, walti- 
mus; lapinallinen melske, kapina ; liike; 
tellonwüriti, -ralennus; m. d'oscilla- 
tion, bheiluriltilunto; m. Vondulation, 
aaltoilema liifunto; m-s du terrain, 
maapinnan mwaihtelot; de son propre 
m., omasta halusta, tahdosta; le m. 
de cette prison est considerable, 
waibtelo wantibuoneesfa on fuuri, toi. 
fia menee, toifia tulee taman takaa; il 

de m. dans ce régiment, — on 
wirasſa edistyminen. 

Mouver, v. a. pönhitä maata. 
Mouvoir, v. a. liikuttaa, panna liik⸗ 

teelle; fiirtää, muuttaa, faattaa, yllyt⸗ 
tää, kiihottaa, pakottaa; (tum.) liikut. 
taa 

Moye, f. pehmeä fuoni kimesjä, 
Moyen, enne, adj. feslinfertainen; 

fobtalainen, tohtuulinen; tesfimmüi- 
neu, fesfi:; le m. âge, lesfi-aila; ter- 
me m., keskimdärd; m-e justice, wä- 
fisoiteusto. 

Moyen, m. feino, neuwo, wälifap- 
pale, tilaifuus, mabbollijuus; wälitys, 
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apu; en avez vous le m., onfo teillä 
tilaijuutta fiihen, onko fe teille mah 
bollista; par le m. d'un ami, ystä- 
wän mälityljen, amun kautta; — m-s, 
g! warat, warallijuus. — Au m. de, 

ar le m. de, prep. lautta, awulla, 
‘la, (-Nä): au m. Fun escalier. 

Moyennant, prep. lautta, -Ua (-lä); 
*$ta (»8tä); m. la somme de cent 
francs, jaballa franc'illa; m. la grâce 
de Dieu, Jumalan armosta 1. armon 
lautta. 

Moyennement, adv. (wanb.) teskin- 
lertaijesti. 

Moyenner, v. a. (wanh.) wälittää, 
fowittaa. 

Moyer, v. a. fabata kiwi tahtia. 
Moyère, /. ruofoja, labiloita kas⸗ 

wawa lampi 1. juo. 
Moyette, f. tubilas. 
Moyeu, m. pyörän fappa, napa, 

sTUMPU ; (wants munanrustoinen ; i 
lerilla keitetyt luumut. 

Mozarabe, m. Maurilaifista 1. Sas 
raceneistä fyntynyt kristitty Espan⸗ 
jasſa. 

Mu, ue, part. fanasta Mouvoir. 
Muable, adj. waibtelewa, muuttele- 

wa, epäwalainen, 
Muance, f. äänen tarkeneminen. 
à Muche-pot, ado. ſalawihkaa. 
Mucilage, m. lima, liitta, (tima. 
Mucilagineux, euse, adj. limainen. 
Mucosité, f. näljä, lima. 

Mno, /. fiipi», fulfafato; fuorenfa, 
fetenjä, nahkanja, farmenfa, karwanſa 
luominen, lefiminen; fiipijato-aila, aika 
jolloin fefi, nahka, format, ſarwet luo⸗ 
daan; luodut nahat, karwat, ſarwet, 
fulat; paikka misſä fitpifarja ſiipiſadon 
aikana ruokitaan; ſiipikarjan ſyöttö⸗ 
huone; äänen karkaiſeminen: mue de 
la voix. 

Mué, 6e, adj. fiipijadolla ollut; nab- 
tanja, farwanfa, ſarwenſa luonut. 

ue], m. (wanh.) matupasfi, luoti⸗ 
lauta. 

Muer, v. n. olla fiipifadolla; fuoda 
nablanfa, farwanfa, jarmenja; kareta 
[äänestä]. 

Muet. ette, adj. mylkä; fanaton, 
äänetön; chien m., wainuloira, lukki⸗ 
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Muet 

foira. — m. mykkä ihminen; un sourd- 
m., fuuromthffü. 

Muette, f. jabtifuone ftipijadosja 
olemille bautoille 1. josja fäilytetään 
luodut hirwenſarwet; jahtilinna. 

Mnfie, m. turpa, kuono, Pirjo. 
Mnfti, m. Turkkilaisten ylimmäinen 

pappi. N 
uge, m. erää falanlaji (mugil); 

m. volant, lentofala (exocetus voli- 
tans). 

Mugir, v. n. mylmwiä, ammua, mb- 
lätä; (kuw.) lohista, pauhata [merestä]. 

Mugissant, nte, adj. mylwimä, ko⸗ 
hiſewa, panhaama. 
Mugissement, m. mylwiminen; fo 

hina, paubu. 
Muguet, m. (ehmäntielo, wilffabeinü 

(convallaria majalis); tyttöin bempu; 
petit m., maratti (asperula odora- 
ta). ° 

Mugueter, v. a. ja n. mielitellä nai- 
fia, liehailla. 

Mnid, m. Härkätynnyri, tynnyri. 
+ Mulätre, adj. ja s. musta-iboifesta 
ifästä ja walkoifesta äidistä (tahi päin: 
masltoin) ſyntynyt, mulatti. 

Muleter, v. a. fafottaa, tuomita ran- 
laistutfeen: (fuw.) waiwata, häiritä, 
fiufata, rääkätä. 

Mule, /. paavin tobmelt; hemoiss 
aafi, muuli; — m-s, pl. kylmänwihat 
tantapäisjä. 

Mulet, m. muuli, hemwois-aafi; felar 
fikiö (eläin 1. Paswi); eräs Palan laji 
(mulus). 

Muletier, m. muulin-ajaja. 
Mulette, f. petolintujen kupu, närä 

1. tiripiira. 
Mulon, m. fuolafafa meren rannalla. 
Mulot, m. metjähiiri; m. volant, 

eräs yökön laji. 
Muloter, v. n. tontia, pengata [met 

féfiasta]. 
Multi ... vyhdistyk«esjä merkitfee: 

nen. 
Mualtiflore, adj. monifufallinen. 
Multifore, adj. pieniä läpiä täynnä | täyfi, 

t (madon pistämät). 
Multilatöre, adj. monifimuinen. 
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moni. 
Multifide, adj. (lasw.) monihalkoi- | 

Mura 

Maoltipare, adj. monta ferraëfaan 
[yunyttämä. 

Multiple, m. ja adj. multipeli, fer. 
tainen: neuf est m. de trois. 

Multipliable, adj. jota on mabbol- 
linen Perrota 1. monifertaifelfi tehdä. 

Multiplicande, m. ferrottawa, mul- 
tiplifanbi. 

Multiplicateur, m. lertoja, multi 
plilatori. 

Multiplication, /. terronto. 
Multiplioitö, /. moninaijune, pale 

jous. 
Multiplier, v. a. (lastuop.) fertoa; 

tehdä monenkertaifekfi, enentää 1. lifätä 
fuuresti. — v. n. lijääntyä, farttua. 

Mualtitude, f. paljous, joukko; (kuw.) 
mälijoutko. 

Multivalve, adj. moniluorinen. — 
f. monifuorinen toiefoinen. 

Monicipal, ale, adj. funnallinen, 
funta- (kaupungin); officier m., kun⸗ 
nallinen wirkamies kaupungisſa. 

Municipalité, 7. kaupunginkunta; 
funnallinen mirkamiehistö, kuntahalli- 
tus; funnallinen wirantoimitus; fun 
taballituffen wirlaÿnone. 
— Municipe, m. italialainen kaupunti, 
jolla oli romalainen fanfalais-oiteus. 

Munificenoe, /. Bymwäntelemätjyys, 
armeliaifuns, anteliaifuns, anlius. 

Munir, v. a. (de) mwarustaa, waroa 
(jllin). — So m. v. r. warustaita, 
warustautua: (kuw.) de patience. 

Munition, /. tara, warat; m. de 
uerre, fotawarat, ampumamarat; pain 
e m., fotamiehen-leipä. 
Munitionnaire, sm. prowianti⸗mes⸗ 

tari, muonamestari. 
— Muphti, f. Mufti. 
'* Muguoux, onse, adj. näljäinen, li⸗ 
mainen. 

Mur, m. muuri, feinä; m. d'appui, 
rintafuoja, rintawallitus; m. de face, 
huoneen etufeinästä lähtevä muuri; 
m. d’une chambre, huoneen feinä. 

Mär, märe, adj. kypſynyt, tuleen- 
tunut, walmis; — * Ainen, naipa, 
naitawa, naima-ijäsjä olema; wahwa, 

waka, malainen; habit m., fulu- 
nut waate. 

Murage, m. muuraus; muuriwa⸗ 



Murà 

vastus; faupunlilaisten iwero muurien 
ylöspitämijetfi. 
a 0, f. muuri, feinä; warus⸗ 

8. | 
Mural, ale, adj. muuti-; couronne 

m-e, muurilruuun 1. feppele (funnian- 
merlti fille, joka enfimäifenä ryntäfi 
muurille); plantes m-es, muureilla 
kaswawat kaswit. 

Mare, f. ſiltiuismarja; m. sauvage, 
de renard, finimwatulla (rudus fruti- 
cosus). 

Müûrement, adv. wafaifesti, mafaasti. 
Murène, f. meri-anterins. 
Murer, v. a. muurata umpeen, liinni; 

muurilla linnottaa. 
Murex, m. erä8 toteloifen laji. 
Muriate, m. fuolabappoinen fuola; 

m. de soude, feittojuola; m. d'am- 
moniague, falmiati. 

Muriatique, adj. acide m. fuola- 
jano. 

ûrier, m. filkkiäis-puu. 
Mûrir, v. a. typjentää, tuleennuttaa. 

— v. a. lypjyä, tnleentna. 
jj uratour, trice, s. napifija, nu- 

vifija. 
Murmure, m. napina, nnrina, nurel- 

fminen; mutina, folina, furina, hä⸗ 
| 
Murmuorer, v. m. lorista, porista, 

folista, fuhista, lohista, humista; nu- 
vista, nurelfia; hokea. — v. a. mu- 
tista. 
Murrhine, j. myrrhalla fefotettu 

wiitti. 
yj raigne, J. larjahiiri, noufta- 
iiri. 
Musard, rde, adj. tuhnustelewa, 

witkastelewa. 
Auso, m. biſami⸗, moskus-eldin; eräs 

gaim-aine, moskus; peau de m., 108- 
ulfella Gajutettu nahka. 
Muscade, j. muskotti-pählinä; fil- 

mänkääntäjän Puula; fleur de m., mus- 
fotti-fufta. 

Musoadelle, f. muslatel-päärynä. 
Muscadet, m. muslati-wiini. 
Muscadier, m. muslottipuu. 
Muscadin, m. muélati-leimos; hie⸗ 

no, hymik Gajuja lemittäwä teikkari. 
Muscat, adj. muskatilta lemuawa 1. 

maistuva. 
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Musole, m. jäntäve, lihas. 
Musclé, és, adj. jäntemä, wahwa, 

rotewa. 
Muscosité, /. fametinfaltainen kalwo 

märehtiiien eläinten mahasfa. 
Musoulaire, adj. jäntüve-, libas-. 
Musoule, m. eräs ryntäyslatos. 
Musculeux, euse, adj. jäntemä, wah⸗ 

wa, rotema. 
Muse, f. runotar, taibejumalatar; 

— m-8, pl. runoustaide. 
, Museau, sm. kärſä, kuono, turpa, 
uu. 
Musée, m. mufeo, taidemwarasto. 
Musoler, v. a. panna fuonoloppa, 

turvana. 
Muselière, f. fuonofoppa, turpawyð. 
Muser, v. n. tyhjää toimittaa, we- 

telehtiä; olla juokjullanja, kiimoillanja 
[hirwistä]. 

Muserolle, f. fuonohihua päitfmiejä. 
Musette, f. füffipilli, raklopilli. 
Muséum (um = oom), m. mufeo. 
Musical, ale, adj. joitannollinen, 

mufikillinen, mufiklia fosfewa. 
Musicalement, adv. foitannollijesti. 

ara aloien, ienne, s. foittonielfa, mu- 
ilo. 
Musique, 7. foitanto, mufili, mufis 

litaide, färveltaide; mufiliteos; mufikis 
lunta. 

Musqué, 6e, adj. ja part. moslusta 
lemuawa; (kuw.) lemuama, matea, ja 
hieno; fantaisies m-es, haaveet, boue 
reet. 

Musquer, v. a. moslukjella hajuttaa 
1. maistaa. 

Musso, f. pujahdusreiklä penfassai- 
basfa jäniljille ja fanile. 

se Musser, v. r. pujahtaa piiloon. 
Musulman, ane, adj. ja s. mubam- 

mebilainen, muhammedin-uskoinen, 
, Musulmanisme, m. mubammebin 118-. 
onto. 
Musurgie, fi fonfonanfien ja bisfo- 

nonfien taidollinen käyttäminen mufi- 
isſa. 

utabilité, /. muuttuwaiſuus, waih⸗ 
telewaiſuus. 

Mutation, f. muutos, muuttumus, 
athe. 

rtilation, f. ſilpominen. 
Mutiler, v. a. filpoa; fuobita, falmaa. 
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Muti 

Mutin, ine, adj. ja 4. nisklottele- 
wa, uppiniskainen, mastahakoinen, fo- 
wakorwainen, itfepäinen; wallatou, hil 
litön; kapinallinen; fapinoitfija, yllyt⸗ 
täjä jä. 

Mutin6, 66, adj. fapinallinen. 
se Mutiner, v. r. ruweta fapinaan; 

- nislotella, olla fowaforwainen. 
Mutinerie, f. falafapina, tapinoit- 

femus; niskotteleminen; wallattomuus. 
Mutigue, adj. oaton, jolla ei ole 

vasta. 
Mnutisme, m. mytfyys. 
Mutuel, elle, adj. keskinäinen, mo- 

lemminpuolinen, mastamuoroinen. 
Mutuellement, ado. fesfenünfü, kah⸗ 

den puolen. 
Myiologie, f. efitys fürpüfieti. 
Myloglosse, /. lielijäntäre. 
Mylophyoidien, m. fielifuun jän: 

täre. 
Myodynie, /. jäntäreiden ſärky. 
Myologie, f. jäntäre-oppi. 
Myope, s. ja adj. lyhytnäköinen, li⸗ 

linäföinen. 
Myopie, f. lifinätöilyys. 
Myosotis, /. lemmitti, finifivlluinen; 

muistoluffa (myosotis scorpioides). 
Myotomie, f. anatomian oja, jofa 

efittää jäntäre-oppia. 
Myriade, f. tymmentuhatta; (kuw.) 

futematon joufto. 
Myriagramme, m. 

me'ta. 
Myrialitre, m. 10,000 litre'iä. 
Myriamötre, m. 10,000 mètre’id. 
Myriapode, m. f. Mille-pieds. 
Myriare, m. 10,000 are'ta. 
Myrmécophage, m. muuriaisnieliäi: 

nen, “farbu. 
Myrmicalöon, m. muuriateforeuto. 
Myrmidon, f. Mirmidon. 
Myrobolan, «n. eräs Jndialainen be- 

delmä. 
Myrrhe, f. myrrha. 

10,000 gram- 
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Myrrhis (s ääntyy), «m. faffantir. 
weli (scandix odorata). 

Myrto, m. myrtti, myrttipuu. 
Myrtiforme, adj. myrtinmuotoinen. 
Myrtille, /. mustitta. 
Mystagogne, m. uskonnon falai- 

ruutiien telittäjä. 
Mystère, m. uskonnon-falaijuus; 

järjeltä käfittämätön falaijuus; uskon, 
fappale; jala-oppi; eväs laji hengelli- 
lä näytelmiä; les saints m-s, pyhä 
ehtoollinen; (kuw.) falaifuus, waro- 
waiſuus. 

Mystériousement, ado. ſalamieli⸗ 
feëti j. m. €. 

Mystörieux, euse, adj. falamielis 
nen, falainen, tüfittämätôn, mystilli- 
nen. 

Mysticisme, m. mysticismo, taipu- 
mus mystilliftin. 

Mysticité, /. (ymämielinen tutkimus 
uSfontofiriojen falaifesta tarkotuk%esta 
ja lumwailemasta merklitykjestä; myösti!- 
linen uéfonto-iuto. 

Mystificateur, m. jola määrinkänt: 
tää toijen Gerklä-nskoijuutta ustotel- 
lakſenſa häntä. 

Mystification, j. herltä-uskoisten us- 
fotteleminen. 

Mystifler, v. a. määrinkäyttämällä 
itun berffü-usfoifuutta uskotella ja pile 
tata häntä. 

Mystigue, adj. ja s. mystillinen; 
mystito. 

ythe, m. taru, inmalaiss, muinais- 
taru. 
Mythologie, f. taru-oppi, mytholo- 
a gia. 
Mythologigue, adj. mythologillinen, 

tarullinen. 
Mythologiste, Mythologue, m. my⸗- 

thologian tutkija 1. tuntija. 
Myure, adj. m. pouls m., epütafai- 

nen yhä vaufenewa fuonentykytys. 
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N. 

Nabab, m. nabobi, itä-indialainen | Naissant, nte, adj. fyntymä; nou- 
ruhtinas. 

Nababie, f. nabobin arwo; nabobin 
alusta. 

Nabot, ote, s. tyyjä, kääpiö. 
Nacarat, adj. ja s. tulipunainen, 

heleänpunainen; tulipunainen würi. 
Nacelle, L mähäinen mene, ruuhi; 

ilmapallon laima; toro, murre; la n. 
de Saint Pierre, fatolinen firtfofunta. 

Nacre, f. perlemo, perlamutti. 
Nacré, 60, adj. perlemontaltainen. 
Nadir, m. taimaantohta, jofa on was⸗ 

hdtä jalfojamme, 3enithin wasta⸗ 
obta. 
Naffe, f. eau de n., pomeranfi-wefi, 

pomeranfistulista tebty hajuweſi. 
Nage, f. uiminen; à la n., nimalla, 

uiden; en n., läpitaötunut, Täpimärtä. 
Nagée, f. loilfaus uidesja. 
Nageoir, m. uimapaitfa. 
Nageoire, f. nimus, emä; nimarak⸗ 

To, bentirafto. 
Nager, v. n. uiba; foutaa; kellua 

weben pinnalla. — v. a. joutaa. — 
m. Uiminen. 
, Nageur, ouse, s. uija, uimari; fou” 
aja. 
Nagnöre, Naguöres, adv. äslen, ny⸗ 

kyifin, Hiljattain, hiljakkoin, taannoin. 
Naiade, f. aallotar, Wellamon neiti. 

Naif, ive, adj. naiivi, [uonnonfuora, 
luonnollinen, luonnikas, [uontewa, kau 
nistelematon, teeskentelemätön, wiaton, 
fuora, ylfinkertainen. — m. naisi. 

Nain, aine, s. kyyſä, lääpis. — adj. 
tääpiönkaltainen; oeuf n., nahkamuna, 
tunliaismuna. 

Naissanoe, /. fyntyminen, fyntymä, 
fynnyntä; fyntyperä, fuluperü, fulu, 
fanta, heimo; fynty, allu, alkuperä, 
juuri; myötäjyntyneet Iuonnonlabjat; 
la n. d'une voûte, pailla, mistä bol- 
wi alfaa; la n. d'une colonne, pila- 
sn juuri; la n. du jour, päimwän 
vitto. 

fewa, alkava, kaswawa, puhleema, koit⸗ 
tama, alkeilla olewa, äskenperustettu; 
vert n., alkawa wiheriöitfeminen; jour 
n., Poittama päimä; cheveux n-s, ir- 
rallanja riippuwat Biuffet; perruque 
n-e, peruli, jo8fa hiukfet riippumat ir- 
rallanja; tète n-e, ajamifen, ferimifen 
perästä uubestanfa kaswawat hiukſet. 

Naître, v. n. fyntyä, nousta, fas- 
maa, faada alkunſa, publea, koittaa; 
faire n., faattaa alluun, nostaa, ſyn⸗ 
nyttää. 

Naïvement, adv. naitvijesti j. u. €. 
k. Naif. 

Naïveté, f. naimweteti, luonnollinen 
fuoruus 1. wiattomuus. 

Nanan, m. namuiet (lapfentieltä). 
Nankin, m. nanlini, eräs tiinalai- 

nen fangas. 
Nanquinet, m. eräs hieno nantini. 
Nantir, v. a. antaa pantti. — Se 

D, v. r. ottaa 1. twaatia pantti; ot- 
taa haltuunfa, huostaanja; warustaita; 
hyötyä. | 

Nantissement, m. pantti, wakuus: 
on lui a donné de pierreries pour 
son n., en n. 

Napacé, 60, adj. nanriinmuotoinen. 
Napée, f. hongatar, metfän-neito. 
Naphte, f. nafta, muori-öljy. 
Napoléon, m. vansfalainen fultara- 

ba, josja on Napoleonin kuwa. 
Nappe, f. pöytäliina, pöytäwaate; 

werlfo, jolla pieniä lintuja pyydetään ; 
n. d’eau, aufea webenfalwo; mettre, 
ôter la n., peittää, riijua pöytä. 

Napperon, m. pilluinen liinanen, 
jota pöytämaatteen päälle lemitetään. 

Naqueter, v. n. fauan ja nöyrästi 
odotella jlun omen ebesfü. . 

Narcisse, m. narfisfi-luffa; ihminen, 
jola on itfeenjä rakastunut, itferakas. 

Narcotique, adj buumaatva, unets 
tama. — m. huumaamwa 1. unettawa 
aine. 

Nard, m. nardus; nardus-juitjutus. 



Narg 

Nargue, f. n. de, hiiſi huoli! hyi 
hiift! hiiteen! faire n. à gn, uhla-yls 
peästi kohdella; faire n. à gc., olla 
paljoa parempi, etemämpi. 

Narguer, v. a. uhla-nlpeisti fobbella ; 
tehdä pilkkaa. 

Narine, f. fierain. 
Narquois, oise, s. lurjus; parler 

n., due vengonlieltä. 
arrateur, m. lertoja, juttelija, ta- 

rinoitfija. 
Narratif, ivo, adj. tertoilema, fer: 

toma; n. de gc, perinpohjin kertoma. 
Narration, /. Narré, m. kertomus. 
Narrer, v. a. kertoa, puhua. 
Narval, m. eräs walastalan laji, 

farmimalas. 
Nasal, ale, adj. nenä-ääninen; nes 

nään koskewa, nenä-; os n., nenäluu; 
son n., nenäsääni. 

Nasale, f. ääntiö, jofa nenä-äänellä 
Uännetään. 

Nasalité, f. ääntäminen nenän lautta. 
Nasard, m. nafali (uruisfa); fe joka 

puhuu nenäänjä. 
Nasarde, f. nenäpinmi, nenännäp- 

päys; homme à n-s, jofa fallii itjenjä 
pilkkapuuna pitää. 

Nasarder, v. a. antaa nenäpiuwi. 
Naseau, m. fierain. 
Nasillard, rde, adj. nenään äänty- 

wä; honottelemwa; ton n., nenä-ääni. 
— 3. jola nenäänjfä puhuu, honottelee. 

Nasiller, v. n. puhua nenäänjä, ho⸗ 
notella. 

Nasilleur, euse, s. {. Nasillard. 
Nasillonner, v. n. wähän bonotella. 
Nasse, f. falartjä, merta. 
Natal, ale, adj. fyntymä-, ſynnyin⸗; 

lieu n., pays n., fÿnnyinpaifla, foti 
pailla; ſynnyinmaa; jour n., fynty- 
mäpäimä. 

atation, f. uiminen; uimataito. 
Natif, ive, adj. (de) fyntyperäinen, 

fyntynyt — (iskin); luonnonjyntyinen, 
puhdas, fekottamaton [metalleista]. — 
m. fyntyperäinen afukas. 

Nation, /. fanfa, fanfafunta; — n-s, 
pl. (raam.) pakanat. 

National, ale, adj. fanfallinen, fan- 
fakunnan-, fanfallis-; kotimainen; as- 
semblée n-e, kanſalliskokous; troupes 
n-es, fotimaifet [otajoukot; garde n-e, 
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kanſalliswartijat; — n-aux, m. pl. maan 
ſyntyperdiſet ajukkaat, maan-afuffaat. 

Nationalement, adr. fanfallifesti. 
Nationaliser, v. a. fanfallifetfi * 

bä; Panjaan yhdistää; kanſan afia 
faattaa. — Se N, v. r. tulla fanfalat- 
fefit. 

Nationalité, /. fanfallifuus, kanſal⸗ 
linen luonne. 

Nativité, f. fontyminen (Rristuffen 
ja Pyhäin); joulu-yö; fyntymätähtien 
afema, ennustus fyntymätähtien afe- 
masta. 

Natron, Natrum (um = oom), m. 
(wanh.) fimennäis-allalt, fuoba; (nyt.) 
natron. 
, Netto, f. matto, olkimatto; palmifto, 
etti. 
Natter, v. a. matoilla peittää; pal. 

mitoita (biutfet). 
Nattier, iöre, s. mattojen tekijä; 

mattofauppias. 
in Naturalibus, adr. ibla alastor 

mana. 
Naturalisation, /. fanfalaifeffi teke- 

minen, fanfalais-oileuben jaaminen. 
Naturaliser, v. a. teydä fanfalai- 

felfi, fuoba fanfalais-oiteus; (kuw.) 
lotimaifelfi tehdä. — Se n., v. r. muut: 
tua lanfalaifekfi, Fotimaifetfi. 

Naturalisme, m. luonnollijuus; 
luonnollinen tapahtuminen: oppi, että 
luonto on kaiken olemuljen perijuuri. 

Naturaliste, m. luonnontutfija. 
Naturalité, f. fyutyperäifyys maas. 

fa; droit de n., fyntyperäijen afuffaan 
oifeus, fynnyntä-oikeus. 

Nature, /. luonto, maailma, maail- 
manralennus; luonne, fyntyperäinen 
taipumus 1. tyky; [uonnollinen rakkans; 
mwatsto, wainu, waltimus; ihmifen luon⸗ 
nollinen tila; luonnollinen fofo; fyn- 
nyttimet, häpy; figures plus grandes 
que n., luonnollista Poloanja ſuurem⸗ 
mat fmvat; en argent ou en n., vas 
hasja tahi luonnosja. 

Naturel, elle, adj. luonnollinen, 
luonnon mukainen; luonnon-; ſyntype⸗ 
räinen, Inontoperäinen; (kuw.) teesken- 
telemätön, luonnikas; äpärä, amwioton: 
histoire n-e, luounoutiede; parties 
n-es, fiitin, fynnyttimet. 



Natu 487 

Naturel, m. (yntyperäinen afulas; ſyn⸗ 
typeräinen ominaijuus, luonto 1. luon⸗ 
ne; luonnollinen tuune, lempeyden, jää 
Timäifyyden tunne; fyntyperäinen kyky 
]. taipumus, luonnonlahja, luonnolli 
juus, lnoutewuus; luonnon efine; luon 
nonmalli; {uonnonfofo. — An n., adr. 
(uonnonto'osfa, luonnon mukaan; yl 
finkertaifimmalla tamalla walmistettu 
liaruofa: boeuf au n. 

Naturellement, ado. luonnollijes- 
ti, luonnonmulaifesti; teeslentelemättö> 
mästi, (uonnoffaasti, fiewästi, [uoraan. 

Naufrage, m. haalfirillo. 
Naufragé, 6e, adj. haalfirikloon jou- 

tunut, baaffiriffoinen. 
Naulage, m. laimauspallla; fouto-, 

lauttarahat. 
Naulis, € Nolis. 
Naumachie, f. näytelmä, josja efi- 

tettiin meritaistelu (vomalaifilla); näys 
telmäpailla. 

Nauséabond, nde, adj. äitelä, fu. 
wottawa; (luw.) ilettämä. 

Kauno, f. luwotus, offetus; (kuw.) 
iletys. 

Nautile, m. erä8 foteloinen (nauti- 

Nautique, adj. laiwanfulfua fosfe- 
wa, laimas, meris; carte n., meri» 
lartta. 

Nautonnier, ière, s. laiwuri, meneens 
luljettaja, lauttaaja. | 

Naval, ale, adj. fotalaima-, fai: 
wasto⸗. 

Navée, f. weneellinen. 
Navet, m. nauris. 
Navetiöre, /. nanrismaa. 
Navette, /. uaurisfiemen, turnipfi- 

flemen, rapſatinauriin fiemen; huile 
de n., nautis-öljn. 

Navette, f. fuitfutus-astia (firtos- 
fa); fyöstämä, fulfula; werkonkäpy, 
snenia. 

Navioulaire, adj. weneenmuotoinen. 
Navigable, adj. laimalulluinen, lai- 

woin kuljettama. 
Navigateur, m. merimies, meren, 

kulkija, purjehtija. — adj. merenkul- 
lua Garjottaiva. 

Navigation, /. merimatka, laimwa- 
kulku, merikulku; purjehdustaito, meri- 
fufuntiebe. 

Nécr 

Naviguer, v. m. purjehtia. — v. a. 
ohjata 1. johtaa laiwa. 

Naville, f. webenjobbatus-fanatva. 
Navire, m. alus, juh, laiwa, haalfi. 
Navrer, v. a. baawottaa; (kuw.) 

jaattaa funresti furemaan, Pomin huo- 
lettaa; j'ai le coeur navré, fydämeni 
wuotaa verta. 

Ne, adn. tt. 
Né, née, adj. ja part. fyntynyt; 

fuonnollinen; itfe-oilentettu: aveugle- 
né, fokeana ſyntynyt; ennemi-n6 des 
arts, taiteiben julkinen wastustaja; 
bien-né, hnymin kaswatettu, hymänta- 
painen, jalofufuinen; mal-né, pahans 
tapainen; premier-né, enfilyntynyt. 

. Néanmoins, adr. fummintin, fuiten- 
fin. 

Néant, m. tyhjä, tyhjyys; mitättö- 
mYyys, arwottomuus; mettre une ap- 
pellation au n., hyljätä päätökjestä teb- 
dyt walitukfet; homme de n., mitätön, 
arwoton mies. — ado. ei, ei fuinfaan; 
mettre n., Pieltää, estää, Hyljätä. 

ébuleux, ense, adj. fumuinen, us- 
mainen, utuinen. 

Nébulosité, f. fumuifuns, usma, utu. 
Nécessaire, adj. tarpeellinen, wält⸗ 

tämätön. — m. mälttämätön tarwe; 
mattalipas, fifältämä matkalla tarpeelli- 
jet kapineet. 

Nécessairement, adv. wälttämättös 
mästi. 

Nécessité, /. wälttämättömyys, pat: 
fo; tarwitſewaiſuus, puutteen-alaifuus ; 
hätätila; de n., wälttämättömästi; par 
n., palosta; — n-s, pl. tarwe, tarpeet; 
(uonnollinen tarpeentelo. 

Nécessiter, v. a. palottaa, twaatia, 
täskeä. 

Nécessiteux, adj. tarmitfemainen, 
puutteen-alainen, yärääntynyt 

Nec-plus-ultrà, m. ! Non-plus- 
ultra. 

Nöorologe, m. fusolleitten luettelo; 
netrologi, wainajan elämälerta. 

Nécrologie, { tietoja äsken kuol⸗ 
(eesta henkilöstä. 

Nécromance, Nöcromancie, f. aa- 
meiden nostaminen 1. loihtiminen; nois 
tuminen, loihtiminen. 

Nécromancien, Nögromancien, en- 
ne, s. loihtija, noita, aaweiden nostaja. 
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Nécromant, Nögromant, m. loihtija, | (a fesfustelun-alaifefft, josta woibaan 
welhoja. 

Nécromantique, adj. noituutta, wel- 
houttaa, taikaa koskewa. 

Nécrose, f. luumätä. 
' Pectairo, m. mefipide, mefipejä Tu- 
asia. 

Nectar, m. jumalien juoma, neftari; 
mefi kukisſa. 

Nef (f ääntyy), 7. Gaalft; kirkon tes. 
fipailfa 1. laima; moulin à n., losfi- 
weneille rakennettu mylly. 

Nöfaste, adj. (tomalaifilla) jour n., 
lepopäimä, jolloin faiffi yletfet toimet 
lalfautettiin; juhlapäimä; jfun fuuren 
onnettomuuden muistopäiwä; turmiol: 
linen: action n. 

Nôfle, f. tuhklapuun marja. 
Nöflier, m. tuhlapuu. 
Néfritique, €. Néphrétique. 
Négatif, ive, adj. lieltämäinen, fiel- 

toperäinen, epäämäinen. 
Négation, /. fieltäminen, tieltämys; 

lieltojana, Lteltolaufe. 
Négative, f. tieltolaufe; epäns, tiel- 

to; fieltofana. 
Négativement, ado. lieltämäifesti, 

lieltäwäliü tamalla. 
Négligé, m. aamupuku; yömwaatteet, 

aluswaatteet; jokapäimäifet maatteet; 
(maal) ſiiwo vffintertaifuus. 

Nögligement, m. Duolimattomuus, 
lemäperätfyys, laiminlyöminen. 

Négligemment, adv. fuolimatto 
masti j. mn. e. 

Négligence, jf. huolimattomuus, le 
mäperäijyys. 

Négligent, nte, adj. huolimaton, le. 
mwäperäinen, 
Nögliger, v. a. heittää huolta pitä- 

mättä, laiminlyödä, huolimattomasti 
pidellä; olla huolimatta jetlin. — Se 
D., v. r. olla itjestänjä huolta pitämä. 
tön; laiminlyödä]. huolimattomasti toi- 
mittaa tehtämiänjä, hutiloita. 
Négoce, m. fauppatoimitus, tauppa- 

liike, kauppa; waarallinen 1. häpeällinen 
hanke 1. yritys. 
| Négociable, adj. jota tän Taupatfi, 
Jota helposti faa rabatfi muutetuffi 
[tvaltiopaperista, mwerfelistä]. 

Négocial, ale, adj. jota moi tul- 

kauppaa hieroa. 
Négociant, m. fauppa-afioitfija, tuk⸗ 

tulauppias. 
Nögociateur, trice, s. wälittäjä, wä- 

limies, wälitystoimittaja, fowinnon bie- 
roja. 

Négociation, 7. wälitys, mälitys- 
toimi, wälityskeskustelu; toimi; kaup⸗ 
parafioiminen, wekſelikauppa. | 

Négocier, v. n. fauppa-afioita toi- 
mittaa, fauppaa harjottaa; n. en épi- 
cerie, pitää höystekauppaa. — v. a. 
toimittaa laupatfi, kaupitella; mälittää, 
wälityskesklustelua toimittaa. — Se n., 
v. r. wälitettää, leslusteltaa, ſowitel⸗ 
taa; käydä kaupalfi. | 

Nègre, Négresse, s. neeleri, neeferi- 
nainen. 

Négrerie, f. huone, josja myytävät 
neekerit fäilytetään. 

Nögrier, adj. m. vaisseau n., nee- 
kerilaiwa, orjalaima. 

Négrillon, onne, s. ueeferilapfi, nuori 
neelert. 

Négromant, k. Nécr ... 
Négrophile, m. neeleri-ystämä; nee- 

fevien twapauttamifen harrastaja. 
Neige, f. lumi. 
Neiger, v. imp. fataa lunta. 
Neigeux, euse, adj. luminen, lu⸗ 

menpeitosja olema. 
Noille, f. tule ere warten). 

, a F. pl. hautauswirfi (roma- 
aiftlla). 
Nenni (= nanii), adv. ei fuiufaan. 
Nénufar, m. fummelutla, ulpulta 

(nymphasa). 
éographe, m. joka käyttää unden⸗ 

laista oikokirjotusta. 
Nöographisme, m. uudenlainen ois 

tokirjotus. 
Nöologie, f. uufien fanain fepitys 

tahi käyttäminen; wanbojen, tamallis- 
ten janain käyttäminen uudesja merkis 
tyljesjä. 

Néologique, adj. uufiteloinen (fana). 
Nöologiser, v. m. jepittää 1. käyttää 

| uufia fanoja; käyttää wanboja fanoja 
uudesja merkitykjesjä. 
Nöologisme, m. tapa täyttää uufia 

janoja tahi wanhoja fanoja uudesja 
merlityk[esjä. 
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Nöologue, m. jola fepittää 1. käyt⸗ 
tää uufia fanoja. 

Néomanie, f. uutistithlo. 
| Néoménie, f. uufifuu; uudenkuun 
juhla. 
Kéopayts m. üslen käännetty (ris: 

tinruëloou). 
Népéta, m. fisfanminttu (nepeta 

cataria). 
Néphrétique, adj. munuais; pierre 

n., munuaiskiwi, munuaiskipu. — 
munuaistauti. — m. jola jairastaa mu- 
nuaistautia; munuaistautia parantava 
rep 

épotisme, m. nepotismi, paawin 
fululaisten mailutus yleifiin afioibin; 
ylhäisten miesten fululaifienfa fuofi- 
minen ja maltion wirloibin auttamis 
nen. 

Néréide, f. Wellamon neito; eräs 
merimato. 

Nerf (f ääntyy ylfilösjä), m. hermo; 
jänne, lihafuont; lehdenjuoni; paula 1. 
ponto jolla kirjan fellä midotaan; (kuw. 
ponfi, mahti, woima; n. optique, fil: 
mäbermo ; nerf de boeuf, fonninfuoro. 

Nerf-förure, f. lihakſen remähdys he- 
woſen takajalasja. 

Nériette, {. Epilobe. 
Nérite, f. eräs foteloifen laji. 
Néroli, m. pomeranfin mehu. 
Nerprun, m. mätipaatjama, foiran- 

paatjain (rhamnus cathartica). 
Nervaison, f. hermoralennus. 
Nerval, ale, adj. hermo-; lehtijuo- 

nen:; hermoja wahwistawa; fièvre n-e, 
lawantauti. 
Nerver, v. a. jänteillä myöttää puu- 

fappale; liinnittää mitouspanlat kir⸗ 
ja8ja: n. un livre. 

Norveux, euse, adj. hermolas, her: 
moinen, mahmahermoinen, fuonifas; 
hermoralennusta koskewa; (kuw.) jän: 
tewä, pontema, moimalas; genre n., 
hermoralennus. 

Nervin, ine, adj. hermoja —8 
tawa; — n-s, pl. m. hermoja wahwis⸗ 
tawat robbot. 

Nervure, f. paula firjan feläsfä; 
juoni Iehdestä; uurre, juoma, koro (ras 
kennulſesſa); vihlaliistat. 

Nestor, m. Nestor; (fuw.) wanha, 
arwollinen ja wiifas mies. 
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Net, netto, säi puhdas, fiimottu, 
fiieti, vuolottu; jekottamaton, gare, 
puhdas; jelkeä, kirkas; fileä, wälkkywä; 
pilkluton, puhdas; felmä, felkeä, heleä; 
tyhjä, tyhjennetty; (kuw.) [faatawista, 
tuloista] epäämätön, Pieltämätön, fel 
mä; welasta puhdas 1. wapaa; puhdas 
(woitto, menot poisluettuina); (kuw.) 
jelkeä, ſelwä; rehellinen, awoin; jyytön, 
moitteeton, puhdas; enfant n., fiistt 

F. | lapfi; cheval saint et n., mirheetön 
hewonen; la vue n-e, tartla filmä; 
trouver la maison n-e, löytää huone 
tyhjennettynä, talo tyhjänä; il reste 
quitte et n. un million — puhdas 
jäännös —; produit n., puhdas tulo 
1. faalis; il en est n., hän on fiinä 
(hytön; mettre en n., puhtaalji kir: 
jottaa. 

Net, ado. fuoraan, ſuorastaan, ihan, 
fofonanfa, wallan, yhtenänjä; de n., 
puhtaana tulona, netto. 

Nettement, adv. puhtaasti, fiististi ; 
felmästi; fuorastaan, fuoraan. 

Nettoté, /. puhtaus, fiisteys, fiiwous; 
felmyys, j. m. e. 1. Net, adj. 

Nettoyement, Nettoyage, m. pub- 
bdistaminen, fiimoominen. 

Nettoyer, v. a. puhdistaa, fimota, 
ruolota, harjata, kirkastaa; tyhjentää 
huone I. talo; faattaa järjestykfeen, 
panna felwille. 

Nettoyeur, euse, s. fiitvooja, pub- 
bistaja, ruokkooja. 

Nouf, adj. yhdelkjän; yhdekjäs. — 
m. Hhdekjänmerlki, yhdeljinen. 

Neuf, neuve, adj. uufi, äsken wal⸗ 
mistunut; äskentulut; äkkinäinen, Lo- 
tematon; tout battant n. ihla uufi; 
n. aux affaires, folematon ]. harjaan: 
tumaton afioimifisja; je suis n. dans 
la ville, olen äsken tullut kaupunkiin ; 
à n., uubesta: bâtir à n.; De n.: 
habillé de n., uufiin maatteifin puettu. 

Neutralement, adv. neutrina, neut- 
rintapaan. 

Neutralisation, /. wailuttamatto- 
malfi faattaminen; puoltapitämättö- 
mätfi julistaminen. 

Nentraliser, v. a. puoltapitämät- 
tömälfi, mailuttamattomalfi faattaa: 
(fem.) laimistaa. 



Neut 

Neutralité, j. nentralina oleminen, 
puoltamattomuus, puolueettomuus. 

Noutre, adj. neutralt, puolta pitä- 
mätön, puolueeton; verbe n. ja Neutre, 
m. (fieliop.) neutri; — n-s, pl. neus 
tralit wallat. 

Neutriser, v. a. panna neutrijuluun. 
Neuvaine, f. yhdekjänpäimäinen har- 

tauden pitäminen jfun pyhän kunniakſi 
(fatolifilla). 

Nouvième, adj. yldeljäs. — sn. yh⸗ 
dekſäs fuufaufi 1. päimä; yhdekjäs ofa. 
Neuviömement, adv. yhdeljännelfi. 
Neveu, m. tweljenpoifa, fifarenpoila; 

petit-n., weljen-, fijavenpojan poila; 
cardinal-n., farbinaali joka on paawin 
weljenpoila; nos neveux, jälleijemmte ; 
arrières n-x, faufaifimuat jülfeifemme. 

Névralgie, /. bermotipu. | 
Névritique, adj. hermoja larlaifewa. 
Növrographie, /. bermo-oppi. 
Névroptère, m. ja adj. korennois⸗ 

fuluinen hyönteinen. 
Névrose, jf. hermotaiti. 
Növrotomie, f. — hermoleik⸗ 

kaus; hermon katkaiſeminen. 
Nez, m. nenä, turpa; haisto; lai⸗ 

mannolla, ⸗keula; palkeentorwi; parler 
du n., nenäänjä puhua; saigner du 

. n., wuotaa werta nenästä; avoir le n. 
bon, bywü baiéto 1. wainu; au n, 
mast'filmiä. 

Ni, conj. ni - - ni, ei - - eikä. 
Niable, adj. jota on mahdollinen 

emwätä 1. Pieltää. 
Niais, aise, adj. lentoon tylenemä- 

tön [linnunpoitafesta]; ykfinkertainen, 
Lofematon, tyhmä. — m. Joukkio, parta, 
raukka. 

Niaisement, adr. ykſinkertaiſesti. 
Niaiserie, f. yffinfertainen [örpötys, 

mitätön jaaritus; tolalluus, Gölmöi- 

198: N 
ice, adj. [. Niais. 

Nicette, f. ylfintertainen tyttövaukka. 
Niche, /. fomero muurisfa kuwia 

warten; alfowi, fomero uunia, fänkyä 
warten; loivan, kisſanwnode; ile, 
luje, narrinweble. 

Nichée, f. pejälunta, pefällinen, pois 
(ue; pejä; n. de voleurs, wartkaanpefä, 
wartaanluola. 

Nicher, v. a. pefiä, tehdä pejänfä. 
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— v. a. afettaa fnojaan, piiloon, tur- 
wapaikkaan. — Se n., v. 7. tuulentua 
1. perehtyä jokin. | 

ichet, m. pejämuta, munitusmuna. 
Nichoir, m. mnnitusbüffi. 
Nickel, m. nilleli, eräs metalli. 
Nicodème, m. (futv.) tolmana, 4öl- 

möläinen. 
Nicotiane, /. tupaltakastvi. 
Nid (=it), m. pejä; n. au rats, 

hiiren pejä; Hökkeli, Köppä; n. d'oiseau, 
(yötämä linnunpejä. 

Nidification, /. pefiminen. | 
Nidoreux, euse, adj. mübänneiltä 

munilta tulema ]. maistutwa; tunkkai⸗ 
nen, bomebtunut. 

Niôce, f. weljen-, Rjarentytär 
Nielle, f. ruoste 1. nofi wiljasja; 

(Pa8w.) aurantutfa (agrostemma); mus- 
tafumina /nigella); musta emalji lul- 
tateolfisfa. 

Nieller, v. a. faattaa wilja nolifekfi, 
ruosteiſekſi; koreilla kultateokjia mus- 
talla emaljilla. : 

Nier, v. a. lieltää, emätä, olla myön 
tämättä. 

Nigaud, aude, adj. ja s. tyhmä, yh⸗ 
finfertainen; tyhmyri; tolmana. 

Nigauder, v. n. hasſutella, hullu- 
tella; turhanpäimäifillä humwitella. 

Nigauderie, f. bullunpäiwäifet 1. 
tyhmät Lujeet. 

ille, f. (kaew.) tierre miiutköynnöt= 
fiefä ; torivi weiwin, kampiraudan ym⸗ 
pärillä. 

Nillée, adj. f. croix n. vähäinen 
anffuriristi. 

Nimbe, m. ſädekiehlura, fätehHikklä, 
loistofaari, fübefruunu; pyhänloisto. 

Nippe, jf. bempulalut, bemmut, ko⸗ 
ristusrihkamat, foreilemiéta warten 
ai'otut puwut 1. huonekalut. 

Nipper, v. a. warustaa Bempula- 
Inifla, pumuilla, huonekaluilla. — So 
D., v. r. hankkia itfellenjä huonekalut, 
maatteet, bempufalut. N 

Nique, /. faire la n. à qn, rypis: 
bit nenänjä jlulle; ylenkatjoa, jättää 
titeen. 
Niquedouille, m. narri, pilllapun. 
_Niquet, ette, adj. (wanb.) hiljainen, 
w flirvo. 
Nitée, €. Niche. 
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Nitouche, f. sainte n., ullopyhä, te 
toprtu 

itrato, m. falpietari-bappoinen ſuo⸗ 
la; n. de potasse, ſalpietari. 

Nitre, m. falpietari. 
Nitreux, euse, adj. jalpietavin-fe- 

lainen. 
Nitrière, f. falpietari-fuoppa. 
Nitrique, adj. acide n., falpietari: 

happo. 
Nitrogène, adj. gaz n., tufo. 
Niveau, m. watupa8ft ; tajapinta; de 

n., watupaëfin mukaan; de n., de n. 
avec, tajapinnasja. 

Niveler, v. a. watupasfin mutaan 
tafottaa, punnita matupasfiin; (kuw.) 
n. les döpenses avec les recettes, 
faattaa menot tajanpainoon tulojen 
lansſa. 

Nivelour, m. nimelbri; tajapinnan 
tutkija, waltiollinen kiihottaja, joka waa⸗ 
tit yhtäläiſyyttä omaiſuuden ja maan⸗ 
omistulfen ſuhteen. 

Nivellement, m. foron mittaaminen 
toatnpasfilla ; tajapintaan faattaminen; 
yhteiskunnallijen tilan faattaminen fais 
lille yhdenkaltaijelji. 

Nivéole, f. lumilulla (galanthus ni- 
vais). 

Nivereau, m. Niverette, Niverol- 
le, f. fumifitffu, pulmunen (emberisa 
nivalis). 

Nivet, m. luwaton woitto kaupasſa, 
jota tehdään toifen puolesta. 

Nivette, f. eräs perfilan laji. 
Nivôse, m. neljäs kuukaufi rauska⸗ 

laifen wallankumoukſen ajanfasfusfa, 
fumifuu (21 Soulut.—19 Tammilun- 
a). 
Nobiliaire, rm. aateliston nimikirja 

1. matrifeli. 
Nobiliaire, Nobilier, ière, adj. aa- 

telinen. 
Nobilissime, adj. (wanb.) arwoni- 

mitys: jalofufuifin, korkeaſukuiſin. 
oble, adj. aatelinen; (kum.) jalo, 

jalomielinen; Porkea, ylhäinen. — m. 
aatelismies; (manh.) aatelisfäätyyn fo: | 
rotettu, waan ei fyntyänjä aatelismies. | 

Noblement, adv. aatelifesti, jalosti. 
Noblesse, f. aatelisto; aatelisfääty; 

ritaristo; (fuw.) jalous, jalomielifyys, 
forfeus; armollijuuns; n. de robe d'6- 
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de, ciwiliwiroisſa, fotawiroiéfa ans 
aittu aatelis-armwo. 
Noce, 7. häät, häämenot; häämieraat. 

— 1-8, pl. naiminen. 
Nochor, m. perämies, [osfimies, fou- 

aja. 
Nocier, ère, adj. häitä Poskema, hää; 

morſius⸗. 
Nootambule, adj. ja s. unisja kä⸗ 

wijä. 
Noctambulisme, m. nnisfa käwele⸗ 

minen. 
Noctiluque, adj. yöllä loistaa 1. 

fuffiwa. 
Noctivague, adj. yöllä [entefemä. 
Noctuelle, jf. pöllö, tavyapöllö; yö- 

perhonen. 
Noctule, f. yölepatko, nabfafiipi. 
Nocturlabe, Nocturnal, m. tone, 

jolla pohjantähden astelorko mitataan. 
Nocturne, adj. öinen, öillinen, yö-; 

eräs ofa Patolijesta aamu-lirfonmenos: 
ta; eräs mufikis 1. laulukappale. 

Nodosité, f. nystermäijyys; nyöter- 
mä, kaswajainen, kyhmy. 

Nodus (s ääntyy), m. kaswajainen, 
nystermä jäfenisjä ja jaloisja. 

Noël, m. joulu; jouluwirfi; étren- 
nes de n., joululahja. 

Noeud (= nöö), m. folmu; vuufus 
folmu, vuufule, naubarunfu; (luw.) 
mutka, pääkohta, pääwaikeus; fibe, liit» 
to; pahla, kasmajainen (puusja); of: 
fanjuurt puun ſiſäsſä; folmu, polwi 
(forresfa); (laim.) fjolmumäli; n. cou- 
lant, juokujohmu; n. d'épaule, olfa- 
nauha. 

Noir, ire, adj. musta; pimeä, fyn- 
keä, tumma; likainen, pejemätön; (kuw.) 
fynkeämielinen, kolkko, walju, tue 
nut; hirmeä, julma, famala, hirwittä⸗ 
mä, inhottama [ritotjeeta]; bêtes n-es, 
fanotaan muutamista eläimistä, kuten 
metfäfioista j. m. [.; moines n-s, be 
nediltinomunlit > manière n-e, muste- 
piirnstus; pain n., ruisleipä; froid 
n., pilmipaflanen; blé n., tattari; liv- 
res n-s, loihtulirjat. — m. musta-ihois 
nen ihminen, neekeri; muste, musta 
wäri; musta pilkku, [ydän ampuma: 
maalisja; n. de fumée, Himrbbli; faire, 
broyer du n, fuveffia, 

t 



Noir 

Noirätre, adj. mufewa, mustan- 
twoipa. | 

oiraud, aude, adj. mustawerinen, 
mustalulmainen. 

Noirceur, f. muste, musta märi; 
musta pilkku; (kuw.) julmuus, Biro 
weys, konnantyð. 

Noircir, v. a. mustata; n. l'esprit, 
funflämielifefft faattaa. — v. n. mus 
tua, pimetä, jynkistyä. — Se n., v.r. 
pimetä, fynkistyä; (hum.) hämäistä it 
fenfü, faattaa itfenjä inhon alaifelfi; 
le temps se noircit, taiwas län pil- 
ween. 

Noiroissour, m. mustuttaja, mus⸗ 
tentaja. 

Noiroissure, /. musta pilffu 1. täplä. 
Noire, f. neljäs-ofan nuotti. 
Noise, f. jufla, jantkla, tora, härske. 
Noisetier, m. pählinäpun. 
Noisette, f. püblinü. 
Noix, f. pähkinä, fafjanpäblinü ; päh- 

kinän muotoifet hedelmät; fainiatnen 
1. rija wafilan lawasſa; lumpio pys- 
fun lukosſa; polmiluu, polmilumpio, 
polmenterä; farmento; n. de pin, män. 
nynkäpy; n. de galle, tal-eppeli. 

Noli me tangere, m. (fasw.) häpy⸗ 
lannus (impatiens noli tangere); eräs 
paifufteen laji. 

Nolis, m. laiwan rahtaaminen; rah⸗ 
timalju. 

Noliser, v. a. rabbata laima. 
Nolissement, m. rabtaaminen (fai: 

wan). 
Nom, m. nimi; maine; ylhäinen ſyn⸗ 

typerä; (kieliop.) nimifana, nimikkö, 
nomen; n. propre, oma nimi; n. de 
baptême, ristintänimi; n. de fa- 
mille, fufunimi; n. de guerre, fota- 
mies-nimi; fauluntanimi; imposer un 
n., antaa mimi; avoir n., fanottaa; n. 
social, fauppanimi, firma; au n. de, 
jätn nimesjä, puolesta; au n. de ma- 
riage, naimitjen fitomukjella; de n., 
nimelfi. 

Nomade, adj. ja s. paimentolainen, 
nomabi. 

Nombrant, adj. m. nombre n., las⸗ 
fulutu. 
. Nombre, m. lasfulufu; fufu, pal. 
joule, numero; määrä; (kieliop.) uu- 
meri, luku; foinnollijuus (runomitas- 
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fa); n. ordinal, cardinal, järjestys: 
lulu, warfinainen laskufjana; n. rom- 
pu, fractionnaire, murtoluku; faire n., 
olla lufua täyttämäsjä; les Nombres, 
Mofetfen neljäs firja, Numeri; dans 
le n., du n., joufo8fa; au n. (de) jouf- 
foon, fithen lukuun faaffa. 
Nombrer, v. a. lufea, laskea. 
Nombreux, euse, adj. fufuifa; foin- 

nollinen firjotustapa. 
Nombril (1 ei äännt), m. napa (wat- 

fan); (faëro.) fiemennapa; n. de Ve- 
nus, eräs kaswi. 

Nome, m. piiritunta (wanhasſa Egyp⸗ 
tisfä); ſäwel, nuotti, melodia; runoel⸗ 
ma Apollonin kunniakſi. 

Nomenolateur, m. orja, jofa fuffi 
bibäifen Romalaiſen feurasfa, uimit- 
tämäsjä wastaantulijoita; jlun tieteen 
oppifanain tuntija. 

omenclature, jf. nimiluettelo; jfun 
tieteen tahi taiteen oppifanain luettelo; 
fanafirian fofo fanamwarasto. 

Nominal, ale, adj. nimellinen, ni- 
men-omainen; appel n. nimihuuto; 
valeur n-e, nimellinen armo; cadre 
n., nimiluettelo. 

Nominataire, m. fe, jota funingas 
afetti jhlin papinpaiffaan. 

Nominateur, m. fe, jolla on oifeus 
afettaa papinpatffaan, patruna. 

Nominatif, ive, adj. nimittämä, ut- 
meä fijältämä; état n., liste n-e, ni- 
miluettelo; action n-e, ojale ninrite- 
tulle henkilölle. — m. (kieliop.) nomi- 
natiwi. 

Nominativement, adv. nimellifesti, 
nimellä. 

Nomination, f. wirlanimitys; oi- 
keus nimittää wirkaan. 
Nommément, adv. nimellä, nimelli⸗ 

ſesti; nimen-omaan, erittäin. 
Nommer, v. a. nimittää, antaa ni⸗ 

mi; ilmottaa nimi, mainita; nimittää 
wirlaan, afettaa wirlaan, toimeen; à 
oint n., ihan paikalla, ifään tuin Lut- 
uttuna. — Se n., v. r. olla nimeltänjä, 
fauottaa, nimitettää, olla nimi. 

Nomocanon, m. greelalaifen tirkon 
jääntökokous, fekä fitä koskewat keiſa⸗ 
rillifet afetukfet. 

Non, adr. ei; non pas, ei ollenkaan. 



Nona 

Nonagénaire, adj. ja s. yhdekſän⸗ 
tymmeustunotias. 

Nonagösime, adj. yhdeljäs kymme: 
nes. 

Nonandrie, /. yhdeljänheteijet (Line 
nen yhdekjäs kasmiluokka). 

Nonantiöme, adj. yhdeljää kymme 
nes. 

Nonce, m. nuntio, paawin lähetti- 
läs; puolalainen ebusmies mwaltiopäis 
millä. 

Nonchalamment, adv. Buolimatto: 
masti, lemäperäifesti. 

Nonchalanee, 7. buolimattomuus, 
huolettomuus, [emäperäifyys. 

Nonchalant, adj. huolimaton, buo- 
leton, waromaton, laiminlyöwä, lemä- 
peräinen. 

Nonciature, f. nuntion, paamin lä: | p 
Gettilään mirka 1. wirka-aika. 

Non-complet, öte, adj. waillinainen, 
wajanainen, — m. fe mitkä puuttuu, 
wajaus. 

Non-corformiste, m. faiffi ne Eng⸗ 
lantilaifet, jotfa eimät luulu Englan- 
uin maltiolirkloon. 

Non-conformité, f. Nonkonformis⸗- 
tain uskonto. 

None, f. eräs rufous fatolifesfa bre- 
wiariosja 1. käſikirjasſa. 

Non-existence, f. olemattomuus. 
Nonidi, 1. befadin 1. fymmenpüi- 

wäifen witfon yhdekſäs päimä ranska: 
laifen waltiofumoutjen ajanlasfusfa. 

Non-jouissance, /. nautinto-oifeuden 
tieltäminen. 

Nonnain, Nonne, f. nunna. 
Nonnette, f. nuori nunna; eräs laji 

mähäifiä piparkakkuja. 
Nonobstant, prep. huolimatta, waik⸗ 

fa, waikka kohta. 
Non-pair, Non-paire, adj. pariton, 

epütafar. 
Nonpareil, eille, adj. verraton. 
Nonpareille, /. janotaan faifenlai- 

fista, jotka omat lajisjanja erittäin pie- 
net: omenat, painolirjaimet. 

Non-payement, m. juorittamaton 
maku. 

Non-plus-ulträ, Nec-plus-ultrà, m. 
lajisfanja mwerraton 1. forfein määrä, 
äärimmäinen raja. 

Nonprix, m. polfubinta. 
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Non-résidence, PA oikeasta afunto- 
pailastanja pois-oleminen. 

Non-rösident, nte, adj. jofa ei afu 
wirlanfa piirilunnasja. 

Non-sens, m. felajotku, toiluttomuus. 
Nonuple, adj. yhdeljänkertainen. 
D Pers v. a. yhdeljänkertaijelji 

tehdä. 
Non-usage, m. oileutenja fünttämi- 

feu heittäminen; käytännöstä heittämi- 
nen. 

Non-valeur, f. alentunut binta 1. 
arvo, huonon ruofon, rappiotilan täh⸗ 
den; maljamatta jäänyt jaatama; we⸗ 
rorästi. 

Non-vue, /. usma, meripimeä, mes 
vijumu. 

Nopal, m. amerilalainen miiluna- 
uu. 
Nopalées, f. pl. cactus-taswi. 
Nopage, m. nuffien nyffiminen fan- 

faasta. 
Noper, v. a. nylliä nufat fanfaasta. 
Nopense, f. nuflien nykkijä. 
Nord, sm. pohja, pohjonen; pobja- 

tuuli; — adj. pohjoinen. 
Nord-est (st ääntyy), m. foillinen, 

itäpohja; foillistunfi. 
Nordester, v. n. (laimw.) laatua koil⸗ 

lifeen [magnetineulasta]. 
Nord-ouest (st ääntyy), m. luode, 

länfipohja ; luodetunli. 
Normal, ale, adj. efifuwallinen, mais 

ft, faawa-; école n-e, normafitoulu; 
état n., fäännöllinen tila. 

Normale, adj. ja f. ligne n-e, pys- 
tyſuora wiiwa. 

Nos, pl. janasta Notre. 
Nosographie, /. tautien luonnon, 

oireiden efitys. 
Nosologie, f. yleinen tauti-oppi. 
Nostalgie, ostomanie, /. foto-ifü- 

wä. 
Nota, m. tarlkaantiswiittaus, nota- 

berne; muistutukljet kirjan 1. Kirjotukjen 
veunoisja. 

Notable, adj. merlillinen, merlittä- 
wä; maiuittama; arwokas, armollinen; 
— 1-8, m. pl. armoltlaammat, etemiämes 
mät henkilöt maasta, funnasfa: une 
assemblée de n-s. 

Notablement, udr. mainittawasti, 
melfoifesti. 
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Notaire, m. notario; n. public, wi⸗ 
rallinen notario. 

Notamment, ado. erittäin, nimen: 
omaan. 
_Notariat, m. notarion wirka, notas | 

riosto. 
Notarié, 6e, adj. notarion kirjotta⸗ 

ma; notarion todistama. 
Notation, /. merlitfeminen, muistiin 

merlitjeminen; n. musicale, nuotille 
paneminen. 

Note, f. kirjaan pantu merkki 1. wiit- 
ta; mutstule, muistutus, noti; ſum⸗ 
mittainen ote, muistolirjotus, lyhyt eſi⸗ 
tys; ostettujen tawarain luettelo, rä- 
tinki; biplomatillinen noti; häpeäpill- 
tu, Häpeä; mufikinuotti; ſäwel. 

oter, v. a. merkillä, wiitalla wa⸗ 
vustaa; panna muistiin, Guomatta- 
walft; Hämäistä, faattaa huonoon mai- 
neefen; firjottaa nuotille; n. d’infa- 
mie, fyyttää häpäijemästä teosta, faat- 
taa funnialta pois; homme noté, huo⸗ 
nomaineinen mies; airs notés, nuo- 
tille pannut mufiliteoffet. 

Noteur, m. nuottien lirjottaja. 
Notice, f. tirja, fifältämä tilastolli- 

fla tietoja jlusta maasta; tieto 1. il- 
motus Firjasta 1. Läfikirjotukjesta; ly⸗ 
Bot ilmotus 1. tiedonsanto; lyhyt eſi⸗ 
tys kirjan fijäköstä; kirjaluettelo. 

Notification, f. tiebon-anto, ilmo- 
8 
Notifier, v. a. ilmottaa, antaa tieto. 
Notion, /. tüfitys, tieto. 
Notoire, adj. yleijesti 1. yleenfä tun- 

nettu, tuttu 1. tietty; maailman mais 
nio. 

Notoirement, adv. tietysti, futen 
yleifesti tietty on. 

otoriété, f. yleinen ]. warma tieto, 
yleinen warmnus. 

Notre, pron. pl. Nos, meidän. 
Nötre, [on le, la n., meidän; les 

n-s, meifüläifet, ſukulaiſemme, maan- 
miehemme. — m. omaijuutemme, mitä 
meidän on, meidän oſuus. j , 

otre-dame, 7. pyhä neitfyt; pyhän 
neitjyn juhla; fre pybülle neitfyle 
wihitty; pyhän neitjyn kura. 
Nota, F. wübüinen muistutus 1. 

noti. 
Noue, f. fatontaittuma, kouru, jo- 

Nour 

hon faffi kattoa juoljee yhteen; La 
tontaittuman pellimuorauns; tiilikouru; 
wefiperäinen maa, fuoperäinen niitty, 
u 0. 
Nouement, m. folmiminen. 
Nouer, v. a. jolmita, fofmeta, fitoa 

folmuun, fitoa kiinui, fitoa yhteen, pau- 
na fiteefen; hämmentää feikat (näytels 
mälappaleesja); n. une partie, ruweta 
liittoon. — Se m. v. r. teriä, ruweta 
hedelmää, raaliloita tekemään; faada 
leininfubmuja; le chou se noue, kaali 
kerii; cet enfant se noue, fapfi jaa 
viifiä; lice nouée, tiine koira. 

ouet, m. yrtti⸗, rohtopusfi. 
Noueux, euse, adj. folmninen, mu- 

fuvainen, nystermäinen; bâton n., ryh⸗ 
myſauwa. 
Nougat, m. manteli-lallu. 
Nouillos, f. pl. eräs malaronin laji. 
Noulet, m. västäskouru. 
Nourrain, m. talanfifiö. 
Nourri, 16, adj. ja part. vuolittu, 

rawittn; palju, muhkea; blé bien n., 
jymäinen wilja; style n., uhkea lirjo- 
tustapa; couleur n-e, pakjusti pantu 
maali. 

Nourri, m. nuorifarja, Gieholarja. 
Nourrice, f. imettäjä, amma. 
Nourricier, ière, adj. rawitſewa, 

elättämä; père n., elatus-ifä, kaswa⸗ 
tus-ijä; mère n-e, elatus-, laswatus- 
i — m. imettäjän mies; kaswatus⸗ 
ijä. 

Nourrir, v. a. ruoffia, fyöttää, elät- 
tää; rawita; imettää; olla rawitſewai⸗ 
nen; (tum.) (dans) tasmwattaa, taiwut- 
taa (mielipiteifin, tuntoihin); fannattaa, 
liihottaa, yllyttää: n. Vesperance, V'or- 
gueil, Pamour. 

Nourrissage, m. n. des bestiaux, 
farjanboito. 

Nourrissant, nte, adj. rawitſewai⸗ 
nen, elättämäinen. 

Nourrisseur, m. lypſylehmdin ruof- 
fija; n. des bestiaux, farjanboitaja. 

Nourrisson, m. imilapfi; taswatti, 
holhotti, hoitokas. 

ourriture, f. ruola, ramiuto; imets 
täminen; elatus; fyöttäminen; karma: 
rinparkki; (kuw.) laswatus; elle a fait 
lusieurs n-s, ufeita lapfia imettänyt; 
aire des n-s, ruoffia, pitaa L ſydt⸗ 



Nous 

tää farjaa; n. passe nature, faswa- 
118 wotttaa luonnon. 

Nous, pron. pl. me, meitä, 
Nouure, f. viifitauti lapfisfa; bebel- 

mäin fteriminen, vaaliloille rupeami- 
nen. 

Nouveau, Nouvel, nouvelle, adj. 
uufi; üslentebty; vufimuotinen; (dans) 
üslen afetettu, üffinüinen, tottumaton; 
habit nouveau, uufimnotifet waatteet; 
nouvel habit, uudet 1. toifet waatteet; 
saison nouvelle, fewät; homme nou- 
veau, alhaijesta fäädystä äsken ylen- 
uyt; nouvel homme, uufl (nubesta 
fyntynyt) ihminen. — Nouveau, adv. 
n. né, äslenjyntynyt. — De nouveau, 
adv. uubestanfa. — À nouvean, adv. 
uudelle tilille. — m. uutinen. 

Nouveanté, f. uutinen; uufi oppi; 
uufi afia; uufimuotifet fauppatawarat; 
io tullut Firja 1. näytelmä; wuoden 
efitfo. 

Nouvel, f. Nouveau. 
Nouvelle, f. uutinen; tieto; nowelli; 

vous aurez de mes n-s, faatte mis 
nusta luulla, kyllä wielä fostan; man- 
dez-moi de vos n-s, antalaat minulle 
tietoja olostanne. 

Nouvellement, adv. ästen, hiljakkoin. 
Nouvelleté, f. omistus-oilenden büi- 

ritfeminen. 
Nouvelliste, m. untisten tietäjä, on: 

fija 1. Temittäjä. 
Novale, f. ja adj. nudismaa, -pelto, 

perliö; mettre en n., raivata pelloffi; 
— nes, pi. lymmenykjet uudismaasta. 

Novateur, m. uufien mehkeilijä, muu- 
tosten harrastaja. — adj. vufille bar: 
vas 

Novation, f. uudistaminen, uufimi- 
nen. 

Novelles, f. pl. leifari Justinianon 
nowellit ]. ajetukjet, jotla omat roma- 
laijen lakikokoelman neljäntenä ofana. 

ovembre, m. marraskuu. 
Novice, adj. ja s. üslentulint, rvas- 

tatullut; alottelija, mwast'alkaja, wast'⸗ 
oppiiva, folematon, ällinäinen ; joka &8- 
fen on antaunut luostariin, nunna- 
alokas, muutti-alokas. 

Noviciat, m. alokkaan koetus⸗aika 
—— 
lnostari⸗lupaus annetaan; alokkaiden 
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Nue, 

afumus luostariofa; (kuw.) toetus-ai- 
la; oppiwuodet. 

Novissimé, adv. aiman äsken. 
Noyade, f. upottaminen, meteen bu- 

futtaminen (uſeiden yht'Haamwaa). 
Noyale, f. purjelangas. 
Noyau, m. (hedelmän) fydän, ſiſus, 

tuma, kimi; päällystetty fifus; kaawa 
1. malli, jonka ympäri waletaan; pyrs⸗ 
tötähden jydän; (kuw.) ydin, alku, fynty, 
juuri. 

Noyé, 6e, s. weteen hukkunut. 
Noyer, m. maluötti-puun, pähkinä. 

pun. 
Noyer, v. a. upottaa, weteen hukut⸗ 

taa; tulwimalla upottaa; bubtoa poie 
wärit; (kuw.) hukuttaa; m. son vin 
d’eau, fefottaa Itialfi wettä wiiniin. — 
Se n., 0. r. hukkua mweteen, uppoa, upots 
taa itfenjä, uppoontua; mennä yli mää- 
ränfä [heitetystä pallosta]. 

Noyon, sn. määräpailla, jonka yli ei 
jaa heittää palloa. 

Nu, nue, adj. alaston, paljas, pelttä; 
paljastettu; (kuw.) fuora, felivä, awoin; 
nu en chemise, paljaalla paiballanfa; 
nu-pieds, paljain jaloin; à l’oeuil n., 
pelkällä filmäklä; pays n., aukea, met-- 
jätön maa; monter un cheval à n., 
ratjastaa fatulatta; à n., paljaajen 
ihoon, alasti. — m. alaston ihminen; 
alaston huma; alastomuus. 

Nuage, m. pilmi, Hattara; (kuw.) 
ſumn, ſuru, epäilys. | 

Nuageux, euse, adj. pilwinen, ſu⸗ 
muinen, utuinen; täplikäs [kalliski- 
westä]. 

Nuaison, f. (laim.) aila, jolloin fama 
tuuli tafaijesti puhaltaa. 

Nuance, f. märimaihe, wärin asteel- 
linen waihe; warjostus; wärinfekotus ; 
(futo.) hieno, tuskin tuntuma erotne. 

Nuancer, v. a. marjostaa; fiewit- 
tää wärit; efittää hienot erotuffet. 

Nubécule, /. himmeä 1. hämärä nä- 
D; filmäin häikäistys. | 

ubile, adj. naima-iläinen, mies» 
funtainen. 

Nubilitö, f. naitawuus, miesluntai 
fuus. 
Nudité, f. alastomuus; alaston ruu⸗ 
18. 
Nuo, /. pilmenhattara. 



Nuée 

Nude, /. fynttä, lawea pilmi; fnuri 
joutfo 1. parivi. 

Nuement, ad». k. Nûment 
Nuer, v. a. warjostaa; waihetella 1. 

felottaa märit. 
Nu-jambes, adj. paljas-fäärinen. 
Nuire, v. n. (à) wabingoittaa, olla 

haittana, esteenä. 
Nuisance, j. mahingollijuus, haitta. 
Nuisible, adj. wabingollinen, bai- 

tallinen. 
Nuit, 

blanche, fäpimalwottu työ. 
Nui 

ja. 
Nul, nulle, adj. ei fufaan, ei mis 

lään; mitätön, Pelmoton, armoton, pä- 
temätön; en nulle facon, ei millään | 
muotoa; nulle part, ei fuinfaan, ei 
misfään. 

Nulle, f. fiviain 1. merkli falakirjo- 
tukſesſa joka ei ole mitään merkitystä. 

Nullement, adv. ei fuinfaau, ei mil- 
lään muotoa. 

Nullité, f. mitättömyys; pätemättö- 
myys, lelwottomuus; tuomiowirhe. 

Näment, adv. fuoraan, peittelemät- 
tä, Paunistelematta. 
. Numöraire, m. rahamäärä, rabapal- 
jous (maasfa); fowa raha. — adj. 
numeros; lasku⸗; valeur n., lastu-arwo, 
rahan laillinen arvo. 

Numöral, ale, adj. lukua merlitjewä, 
lune; SN n-e, laskulirjain (V. X. 

. j. 1. €). 
Numörateur, m. (aeuop.) ofottaja. 
Numération, aélu-oppi; rahan 

lufeminen 1. maljaminen. 
Numérique, adj. (astu-, numero. 
Numériquement, adv. laskun mu- 

laan, tyystin laskettuna. 
Numéro, m. numero, fuwunmerffi ; 

496 

f. 98; de n., yöneailaan; n. 

ent, adv. bifin, yön-ailaan. 
Nuitée, /. yöllis-työ, vinen työ; yö- 

ija 

Obéd 

lehti, wiblo (Janoman, aikakauskirjan); 
binnanmerffi fauppatawarasfa; laup- 
patawaran laatua ofottama numero. 

Numérotage, m. numeroitus. 
Numéroter, v. a. numeroita, nume⸗ 

voilla merkitä. 
Numismate, m. numismatilan, ra- 

hastiedon tuntija. 
Numismatigue, adj. numismatilli- 

nen, vahatiedollimen. — f. tieto wan- 
hoista rahoista ja muistomitaleista. 
Numismategraphie, /. waubaiu ra- 

hain ja muistomitalien felitys. 
Nammulaire, f. eräs faswi (lysi- 

machia numularia); vrahanlaltainen 
foteloiuen. 

Nunenpatif, ive, adj. testament n., 
laillijeen muotoon tehty testamenti. 

Nu-pieds, adj. paljasjallainen. 
Naptial, ale, adj. wihliäis-; hää-, 

morfius; anneau n., wihliformus; ro- 
be n-e, morfinepulu. 

Nngne, /. nisla, nisfafuoppa. 
Nu-töte, adj. paljaspäinen. 
Natritif, ive, adj. rawitſewainen. 
Nutrition, /. rawinto, ruola; ruoan- 

fulatustoimi. 
Nyotalope, m. ja f. jota pimeäsjä 

näkee paremmin luin päimällä. 
Nyctalopie. 7. eräs filmätauti (X. 

Nyctalope). 
Nyctöre, m. yöllä lentäjä. 
Nycterins, m. pl. yölinnut. 
Nyotinome, m. eräs yökön laji. 
Nyotobate, m. ja f. uuesja fulfija. 
Nymphe, /. lnonnotar; foppamato, 

mabontoppa; emäkohdun huulet. 
Nymphean, m. eräs radalleen laji. 
Nymphöe, /. romalainen fauna- 

huone. 
Nymphomanie, f. immeuntuéfa. 

n N ystagme, m. wärwe filmän fan: 
isſa. 

0. 

0! int. ob! woil 
Oasis (s ääutyy), 

Obédience, j. melmollijuus tottele 
J. vaf, hieta-au- | maan hengellistä efimiestänjä; kirjalli» 

tioëfa ilmaantuma ruohoja ja puita |nen Käsky 1. lupa luostari-ajutkkaalle 
kaswawa faari. matiuotuljeen 1. lähtemijeen toijeen 



Obéd 

fnostariin; kunnioitus paaville; [1108- 
tariwirla. 

Obédiencier, n. papinfijainen, wäli⸗ 
aikainen papinwiran toimittaja. 

Obédientiel, elle, adj. fuostarifuu- 
Laijuudene, fuostarifuuliaifuutta Pos- 
ema. 
Obéir, v. n. (à) totella, luulla; olla 

jtm alamainen; mulauntua, fuopua; 
olla notfea 1. norja, taipua [kankaista 

. mM). 
Obéissance, f. fuuliaifuus, tottele- 

waiſnus; nöyryys; alamaifuus, 
Obéissant, nte, adj. fuuliainen, tots 

telemainen; nöyrä; notkea, norja, tais 
purvainen. 

Obélisque, m. obeliski. 
Obérer, v. a. faattaa welloibin, wel⸗ 

laantumaan; obéré, ée, part. wel: 
Paantunut. — S'0o., v. r. welfaantua. 

Obésité, f. lihawuus, rasmaifuus; 
turpats. 

bier, m. heiſi, beifipuu, koiran bei- 
fipuu (vidurnum opulus). 

Obit (t ääntyy), m. fielumesju. 
Obituaire, m. ja adj. registre o., 

fielumesfujen luettelo. — m. paatin 
määräämä papinwiran toimittaja. 

Objecter, v. a. wäittää wastaan, fa- 
noa wastaan; nuhdella. 

Objectif, ive, adj. objeltiminen. 
, On ection, f. mwastamwäitös, masta- 
anfe. 
Objet, m. efine, kappale, aine; tar- 

fotus, aikomus; (tieliop.) objefti, moe 
Ohjurgation, /. foimaus, kowa nubde. 
Oblat, m. maalliffo-manbus jota 

luostavisja hoidetaan; fapfi joka ſyn⸗ 
tymifestänjä on luostaripalmelutkjeen 
määrätty. 

Oblation, f. uhraaminen, uhri. 
Obligation, f. welwotus, welwolli⸗ 

fuus; fitouminen; wellafeteli, wellakir⸗ 
ja; kiitolliſnuden mella; faire hon- 
neur à ses o-8, rehellijesti fuorittaa 
malfettamianfa, melmotukjianja. 

Obligatoire, adj. welwottawa, fito- 
1va, paflo-, (laiflifen päätökjen mu- 
aan). 
Obligé, m. oppitontrafti. 
Obligé, 66, adj. welwotettu, welwol⸗ 

linen; melallinen; (à gn de 

497 

o.) Tiitol 
lijuuden welasja olema; ({oit) obligati. 

Obsc 

Obligeamment, adr. fobteliaasti, ſuo⸗ 
tuijasti. 

bligeanoe, f. lohteliaifuus, fuotui- 
uu 
Obligeant, nte, adj. tohtelias, fuo- 

tuija. 
Obliger, v. a. welwwottaa, fitoa; wel⸗ 

wottaa kiitolliſuuteen, faattaa kiitolli⸗ 
(uuden welkaan; oſottaa kohteliaiſuutta; 
waatia, pakottaa, ſaattaa; pantata, an⸗ 
taa lailliſen ſitomulſen kautta; panna 
oppiin. — S'o., v. r. ſitoutua, an⸗ 
taa ſitomus 1. welkakirja; (pour) men⸗ 
nä takaukſeen, fitoutua jfun puolesta. 

Oblique, adj. wiisto, wino, laltto; 
(kuw.) epärehellinen, petollinen; falai- 
nen, mutfainen. 

Obliquement, adv. winosti; määrin ; 
mälillijesti. 

Obliquité, f. minons, wiistous, lal- 
tamuus, lalteus; (kuw.) petollifuus, ka⸗ 
maluus. 

Oblitération, 7. fuluttaminen, bü- 
wittäminen, haihduttaminen; (anat.) 
umpeen Tasmaminen. 

Oblitérer, v. a. luluttaa, hämwittää, 
aihduttaa, BGimuttaa pois firjotus; 
anat.) lasmaa umpeen. 
Oblong, gue, adj. (oikea, pitfulai- 

nen; jola on lemyltänjä fuurempi luin 
forleudeltanja [kirjasta]. 

Obole, f. puoli-ägri; wähäinen pai- 
no. 

Obombrer, v. a. warjoa. 
Obreptice, adj. tamalasti ja totuu 

ben falaamifella faamutettu. 
Obreption, /. fawala totuuden fa- 

faaminen. 
Obscène, adj. riwo, rietas, ruolo- 

ton. 
Obscönit6, j. riwous, riettaus, vuos 

fottomuus. 
Obscur, ure, adj. pimeä; himmeä, 

epäfelmä; tuntematon, maineeton, halpa, 
mitätön. | 

Obsourant, m. walistulfen wibaaja; 
malistusta puuttumwa ihminen. 

Obscurantisme, m. ivalistutfen wi⸗ 
haaminen. | | 

Obsouroir, v. a. pimentää, pimits 
tää, himmentää, fynkeyttää. — S'o, 
v.r. pimetä, pimeuttä, [ynkistyä. 

Obsouroissement, m. pimennys. 



Obsc 

Obscurément, adv. pimeästi, bim- 
meästi, epäfelmästi, halmwasti. 

Obsouritö, f. pimeys, himmeys; epä- 
felmyys; alhainen fääty, halpa tila. 

Obsécration, /. retorillinen pube- 
muoto, lun maaditaan Jumalan 1. ib- 
mijen apua; manaus; — 0-8, pl. jul 
lifet ruloukjet jumalien wiban leppt- 
tämifekji Nomalaifilla. 

Obséder, v. a. yhä ympäröitä jkuta, 
yhä fiepata jun ympärillä hartaasti 
pyytäen; vulonkjilla waimata; être ob- 
sédé, olla riimattu, fiufattu (pahalta 
hengeltä). | 

Obsèques, f. pl. juhlallinen ruu- 
miinfaatto. 

Obséquieusement, ad». matelemwai- 
festi, furfailemaifestt. | | 

Obséquieux, euse, adj. ylinmäärin 
nöyrä, kumartelemwainen, matelewainen, 
kurſailewa. 

Observable, adj. huomattawa, tun- 
tuima. 

Observance, 
noudattaminen ; 
funnan fäännäöt. 

Observantin, adj. ja m. francisla- 
nimuntfi, joka noudattaa anfarimmat 
funtanfa fäännöt. 

Observateur, trice, s. tarffa nou- 
dattaja; waarin-ottaja, tutkija, tarkas⸗ 
telija. 

Observatif, ive, adj. waarin-otta- 
ta, tarkastama. 

Observation, f noudattaminen; waa⸗ 
rine-ottaminen, bawainto, muistutus, 
miete. 

Observatoire, m. obfermatorio, täh» 
titorni. 

[ luostarifääntöjen 
uostavin 1. munfti- 

Observer, v. a. noudattaa, totella, | festi 
fenrata; tarkastaa, tutkia; muistuttaa; 
huomata. — S'0., v. r. pitää itfes» 
tänfä maari, olla waroillanfa; tyystin 
toinen toistanja tarkastaa. 

Obsession, /. tinjaus (pahan ben- 
ge rafittaminen, waiwaaminen. 

bsidiane, Obsidienne, /. erüs mus- 
ta wullanillinen tkimenlaji. 

Obsidional, ale, adj. piiritts-; cou- 
ronne o-e, piirityskruunn (romalai- | 
fia); monnaie € ſutatilainen vala : bata. 

gis ä kaupun 
6, m. este, 

piiritetys ja ety 
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Obstination, /. uppiniskaijuus, fo- 
walormaifuus, ttfepäifuys, nislottele- 
minen. 

Obstiné, 66, adj. uppiniskainen, kos 
Wwafortvainen, itjepäinen, nislottelemwa. 
= Obstinöment, adv. uppinisklaifesti 
j. m. &. 

Obstiner, v. a. jaattaa uppiniskais 
fefft j. m. e. — S'0., v. r. niskotella, 
olla uppiniskainen. 

Obstructif, ive, adj. ummettawa, 
ummistawa; ſuuwuttawa. 

Obstruction, f. umme, ummetti, um 
pitauti; fuuwutns. 

Obstruer, v. a. fuumuttaa, tuffia, 
fulfea, falwata; ummistaa. 

Obtempérer, v. n. (à gn) totella, 
olla fuuliainen. 

Obtenir, v. a. faada, faamwuttaa, ta- 
wata; faire o. e à gn, hankkia, toi» 
mittaa jfin jlulle; o. de gn qu'il, 
faattaa jlu jfin tekemään, jhkin (1067 
tumaan. 

Obtention, f. faaminen, faamutus. 
Obtus, use, adj. tylppä, tyljä; (tuw.) 

tyljä, tyhmä, kankea. 
btusangle, adj. tyljätu[mainen. 

Obus (s —288 m. haupitſin gra- 
nati. 

Obusier, m. Gaupitfi. 
Obvention, j. tirtollinen ero. 
Obvier, v. m. (à go.) estää, ehkäistä. 
Occasion, f. tilailuus, tila; |yy, ale 

tuperä; fahalla, ottelu; par o., jatun- 
naijesti; à 1'o. de, fen johdosta, ti 
lasſa; d'o. fatunnatfesti, fattumalta. 

Occasionnel, elle, adj. fyytä wai⸗ 
tuttaa, tilaijuutta antaa. 

Occasionnellement, adv. fatunnai- 

Occasionner, v. a. antaa fyytä, ti. 
laijuutta, waikluttaa, jaattaa matkaan. 

ecidont, m. länfi. | 
Occidental, ale, adj. läntinen, lün- 

fimainen; — Occidentaux, m. pl. län- 
fimaalaifet, Curopalaifet. 

Occipital, ale, adj. tafaraiwoon fos- 
eva. 
Ocoiput (t ääntyy), m. takaraivo. 
Oocire, v. a. (1wand.) tappaa, mur» 

Oooiseur, m. murhaaja. 
Oooision, /. murha, tappo. 
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Occnltation, f. tuun faibtaman tüb- 
den tilapäinen näkymättömälfi meno. 

occulte, adj. falainen, falattu, Tät- 

Oooupant, nte, adj. haltuunſa, buos- 
taanja ottava; premier o., jola enfi- 
mäifenä ottaa jtin, jolla ei ole omis- 
tajata, baltuunfa; procureur o., wal- 
tuuemies riita-aftasfa. 

Occupation, /. askaroitfeminen, työn- 
telo, toimi, aëfare; haltuunja ottami- 
nen; anastaminen, mallottaminen; afu- 
minen. 

Ooonper, v. a. pitää työsfä, toi- 
mesfa, puuhasja; anastaa, waklottaa, 
wartijamäellä marustaa; afua, käyttää 
afuntona. — v. n. (pour qn) olla jkun 
afiamiehenä oifeubesfa. — S'0., v. r. 
(à) askarvita, toimitella, puuhata, har⸗ 
jottaa; (de) mietiskellä, ajatella, pitää 
huolta, puuhata. 

Occurrence, f. fatunnainen tapaus, 
fattuma. 

Occurrent, nte, adj. tapahtuva, fat. 
tuma; fatunnainen. 

Océan, m. waltameri. 
Océane, adj. f. la mer o., walta- 
eri 
Ochlocratie (t = 8), f. roistowalta. 
Ochlocratique, adj. roistomaltainen. 
Ocre, f. märimulta; o. rouge, pu- 

namnualta; o. brune, umbra; o. de fer, 
teltamulta. 

Ocreux, euse, adj. wärimullan fe 
tainen. 

Ootaddre, m. täyteinen tahbetjanfi 
muinen fuwio, jota rajottaa kahdekjan 
yhtäfimwuista kolmiota. 

Octandrie, f. tahdekjanheteifet, Lin» 
nen labbetjas kasmiluokka. 

Octant, m. oftanti. 
Octante, j. (wanh.) tahdekjankym- 

mentä. 
Octantième, adj. tahdekjaskymme 

nes. 
Octave, f. Pahdekjanpäimäinen juhla 

tatolifika; A aboetanpaioäien hihan 
witmeinen päimä; (foit.) oktawi; kah⸗ 
delfanmärjyinen runo. 

Ootavier, v. n. puhaltaa oktaivit. 
Octavin, m. oftamipilli. 
Octavine, f. eräs amerintaltainen 

foittotone. 

in Octavo, m. fabbeffantaitteinen 
fofo (kirjan). 

Ootavon, onne, s. fyntynyt walloi- 
festa miehestä tahi nalfeste ja quabro- 
nista (1. Quarteron). 

Octidi, m. befabin kahdekjas päimä 
ranéfalaifen wallankumoukſen ajanlas- 
tun mutaan. 

Octobre, m. lokakuu. 
Ootogame, m. jota on ollut tahdel- 

fasja naimifesja. 
ctogénaire, adj. ja s. fabbetfan- 

fommen-wuotias. 
Octogone, adj. tahdekjankulmainen. 

— m. ahdeljankulma. 
Octogyne, adj. lahdekjan-eminen. 
Ootostyle, adj. jolla on tahdekjan 

pylmästä. 
Octroi, m. hallitukſen myönnytys, 

lupa 1. oikeus; kaupungin mwero, wero 
jota faupnngit kantatvat finne tuoduista 
tamaroista, tuulagi. 

Ootroyer, v. a. fäätää ailamääräis 
nen oikeus 1. lupa, oltrojerata. 

Ootuple, adj. tahdekjankertainen. 
Ootupler, v. a. tehdä Pahdekjankertai- 

feffi. 
Oculaire, adj. filmää toskema, filmä-; 

témoin o., omin filmin nähnyt tobis- 
taja; verre o., ja O., m. laſi kiikarisſa. 

Oculairement, adv. omin filmin. 
Oculation, f. filmän ymppäys, olu- 

leraus. 
Oculiste, m. filmäkääkävi (myös mé- 

decin oculiste). 
ue, F. fultaninnojen naiss 

orja; nainen fultanin feraljisja. 
Ode, f. ode, lyyrillinen runoelma. 
Odéum (um — vom), Odöon, «m. 

(muin.) eräs lauluhuone Athenasſa; 
(ny) teateri Parifisfa. 

eur, f. baju; (kum.) huuto, mai- 
ne; — 0-8, pl. baju-aineet. 

Odieusement, adv. wihattawasti, 
ilettämästi. | 

Odieux, euse, adj. wihattama, ilet- 
tämä, ilkek, inhottawa. 

Odomötre, m. tienmitturi (tone). 
Odontalge, m. —ã üri. 

Odontalgio, f. hammasſurkty. 
Odontalgigae, adj hammastautia 

parantawa. — m. hammastautia pa- 
tantawa rohto. 



Odon 

Odontoide, adj. Pampaanmuotoinen. 
Odontologie, f. fe anatomian oja, 

joka efittää hammas-oppia. 
Odorant, nte, adj. lemnatwa, hywä⸗ 

Gajuinen. 
Odorat, m. bajun-aisti, haisti. 
Odorer, v. a. haistaa, haistella. 
Odoriférant, nte, adj. hymähajui- 

nen. 
Odyssée, j. Odysfeja, Someron fans 

favirunoe!ma Odyssey'n paluumat- 
lasta Trojasta. 

Oeconome, j. m. 
Oecuménioité, f. 

konkſen). 
= = Oecuménique, adj. yleinen ja fofo 

fristiluunalle yhteinen: concile o., koko 
tristilunnalle yhteinen kirkkokokous. 

Oecuméniquement, adv. elumenilli- 
esti. 
Oedémateux, ouse, adj. wefipaifetta 

fairastawa; wejipaifeen, wefipahkan kal- 
tainen. 

Oedème, m. wefipaife, wefipabta. 
Oeil (= blj), pl. yeux, m. filmä; 

fatfanto; läpi, filmä, muo kaikenlai⸗ 
ſisſa työkaluisja, kirweesſä, neulasſa, 
ruuwinmutterisſa; ruutimiinan fuu; 
ſytytysläpi bombisſa; ſilmä, filmüte, 
lmänne (kasweisſa); hohto, wälle, 
oiste (märeisfä, lankaisſa, kalliski⸗ 

mwisfä; (Urjap-) kegeli; (läät.) filmä- 
fide; la prunelle de lo. filmänterä; 
0. de chèvre, filmä josja on malloi- 
nen pillu; o. de verre, lafinen fil- 
mä; cli W'o., filmänluonti, filmäys, 
Wwifffaus; avoir du coup d'o. olla 
tarlla huomaamaan, neutvolas; ne 
voir gue d'un o., olla toisfilmäinen; 
Po. lui pleure, jilmä juokjee wettä; 
les yeux lui sortent de la töte, on 
bien fuuret filmät, on kowin wihoisja; 
porter ses yeux sur gn, filmäillä 
jluta; avoir Vo. au guet, pitää fil: 
mällä; donner dans l’o. à., pistää fil. 
mään; l’o. d'une chèvre, wipufimen 
läpi, josta touwit kulkemat; o. de pie, 
filmus purjeen alifyrjäsfkä; o. de dô- 
me, ympyräinen läpi fattokumun pääs- 
fä; o d’ecrivisse, ramuntimt. — 
Yeux, pl. filmälajit; mähäifet raswa- 
pillut liemesfä; ympyräijet täplät 1. 
pilkut lintujen 1. perhosten fiimisjä; 
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buofofet leimäsjä, juustosfa. — À 1'0., 
adv. pelkällä filmällä, filminnähtämästi. 
— À vuo d'o. adv. filmämäärältä; 
filminnähtämästi. — Aux youx, Sous 
les youx, ado. filmisjä, nähden. — 
Entre deux yeux, Entre les deux 
yonx, adv. tarlasti filmiin; entre 
quatre yeux, tahdenkesken. 

Oeil-de boeuf, m. ympyräiuen 1. 
[oikea affuna. | 

Oeuil-de bouc, m. päimänjappi. 
Oeil-do-ohat, m. eräs kalliskiwi. 
Oeil de corbeau, m. pilimusta märi. 
Oeil-do-perdrix, m. waaleanpunai- 

nen wäri miiniojä. 
Oeillade, f. filmäyö, wilkkaus. 
—T8 v. a. —— one 
6 m. myäynkimen filmä. 

Oeillère, 7. filmälappu, faihdin- 
lappu (püitfimisiü); dent o. lulma- 
hammas, filmähammas. 

Oeillot, m. nyörinveikä, kureläpi; fil 
mus toumwin pääsjä; neilikka (dian- 
thus); 0. de poète, nurmineilifla (di- 
anthus barbatus); 0. d'Inde, famet- 
tirunſu (tagetes). 

6terie, j. neilitkalama. 
Oeuillotte, f. walmu, nnifuffa. 
Oenante, f. pabaputfi (oenanthe). 
Oenas, m. metfjäkyyhkynen. 
Oenologie, f. wiinimalmistus-taito ; 

wiinimalmistukfen oppikirja. 
Oenomötre, m. wtininfoetin jolla 

miinin mäkamyyttä tutkitaan. 
Oesophage, m. ruolakulkku, emätin. 
Oestre, m. (wanh.) raiwo, into. 
—8 m. willanhiki. 
Oeuf (f ääntyy yLfitösjä), m. muna. 

— pl. oeufs (= 85) talanmäti; muu- 
riatsmunat; o. nains, nahlamuna; o. 
à la neige, lumiſoſe, lumihuttu. 

Oeuvé, de, adj. mübillinen, mäti- 
nen. 

Oeuvre, f. työ, teko, teos; lallieki- 
wen tehä, Jotun: tirflotasfa, firton- 
ralennus-fasfa; tirtko-ifännän penkki 
lirtosfa; kirjallinen teos; Po. de chair, 
lihainen yhteys; mettre en o., 
na toimeen; o-s pies, laupeat laitoi- 
fet; o-s mortes, laitan vunlo weden 
päällä; o-s vives, laimanrunto weben 
alla; le diamant sortit de Vo., ti 
mantti [ähti juotokjesta; dans 0. te 
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en fifällä; hors &o., rafemnul. 
fen ulkopuolella; fyrjäfeikkana, ſiwu⸗ 
afiana; Iiilatyö, kanpanpäälinen. 
r Oeuvre, A tn m, Laure tekijän 

oviptirrolfia; jaman fäiveltäjän mu- 
REI teoWet: plomb d'o., hopean- 
fekainen QE and o., urostyö; le 
grand o., fi oloinen kimi, 

Offensant, nte, adj. loukkaama, fol- 
waiſewa. 

Offense, { fouffaus, büwäistys, fol- 
waus; fyntt, fykijyys. 

Offenser, v. a. loufata, folmaista; 
villoa jluta mastaan; nostaa pahen- 
nus. — S'o. v.r. (de) närkästyä, pa- 
hastua, panna mielipahalkjenfa. 
Ofenseur, m. loufkaaja, folwaiftja, 

pääkehydkkääjä. 
Offensif, 1ve, adj. vryntämä, Hyöks 

läämä; ryntäyljen felmollinen; guer- 
re 0-0, riymntäysjfota; armes 0-08, ryn⸗ 

One äve, hyöttä nsive, /. ryntäys, ys. 
———a— adv. ryntäen, ryn⸗ 

tämäifesti. 
Offert, rte, part. fanasta Offrir. 
Offerte, /. Offertoire, m. mesfu-ub- 

rin edellinen rukous; mesfunbri (ka- 
tolifille). 

Office, m. welwollifnus, tehtämä; 
apu, työ, tointi, palwelns; wirka, toi. 
mitns; palweluswäti, almelijakunta, 
pöytäkunta; juuralanpalmelus; kafilir⸗ 
jau ofasto, jota pappiemiehen täytyy 
joka päimä lukea; l’o. des morts, ru» 
fontjet kuolleiden puolesta; d’o., wiran 
puolesta. 

Office, f. ruoantwalmisins-bnone, ruo- 
lamarainsaitta; atriahnone; ruoanlait- 
taminen; — o-8, pl. tailti ruoanlai. 
tolfeen tarpeellijet buoneet: foëtfi, ta- 
Warabuone, aitat. 

cial, m. piispan fijaan määrätty 
efimies hengellijesfä oifenstosfa. 

Official, ale, adj. wirlaa toimittama. 
Officialité, /. einen oikeusto; 

Jengelijen otfeneton kokoushuone. 
t, nte, adj. ja s. toimitus- 

mies, palmeintjen toimittaja. 
Officiante, f. nuuna jolla on wiit- 

kownoro fnoriéia. 
Officiel, elle, 

puolesta tehty; 
j. wirallinen, wiran 
itutien julistama, 
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Officiellement, ado. iwirallifesti. 
Officier, v. n. toimittaa jumalan. 

palwelns 1. meëfn. 
Officier, m. wirlamies ; npfteri; pöy- 

dänlattaja; o. de justice, —S 
alwelewa wirkamies; o. municipal, 
nnallis⸗wirkamies ds 0-8, wal⸗ 

tion Torkeat mirkamtehet; o. de garde, 
mwahdisfa olema upfieri; o. de la gar- 
de, henkimartija-wäesfä palwelewa np- 
fieri; — o-s, pl. homwimestari, pöydän 
lattaja ja kyökkiluuta yhteifesti; o-s de 
la bouche, funinfaan kyökkikuuta; o. 
de santé, henkilääkärit. 

Officieusement, adv. awuliaasti, hy⸗ 
wäntabtoifestt. 

Offioieux, euse, adj. awulias, apu- 
mielinen, Gymäntahtoinen; puolimirals 
linen; faire l’o., ftewastella. 

Officinal, ale, adj. rohdoikſi kelwol⸗ 
linen, apteekisjä käytettämä; apteekisfä 
walmistettu. 

Officine, f. työhuone, tehdas, wers- 
tas ; kauppapiroti; warasto; kirjapaino; 
faboratorto. 

Offrande, /. uhri (Jumalalle, tir. 
folle); mesju-uhri; (kuw.) kunnioituk- 
fen ofotus 1. merkki. 

Offre, f. tarjo, tarjous, tarjoomus; 
welanmaljun lupaus; faire l’o. de, 
tarjota jlin. | 

ffrir, v. a. tarjota, tarita; uhrata, 
ebestuoba. — S'0., v. r. tarjontua; il 
maatua. 

Offusquer, v. a. faibtaa, estää nä⸗ 
kymästä, pimittää; (kuw.) hämmentää, 
fefottaa; häikäistä; iwoittaa, olla jkuta 
etemämpi; harmittaa, pelottaa. 

Ogive, f. ristilaari holwisſa. 
Ognon, j. m. t. Oignon. 
Ogre, m. ihmisfyöjä jättiläinen; ih⸗ 

miel 
Oh! int. obbo! vi! woi! 
Oie, f. hanhi; o. d'Écosse, fauins- 

panbi (anser torquatus): 0. du nord, 
duvet, baabla, telkkä, kalkas; petite 

0., hanhenrinta; (kumwm.) prendre la 
petite-o., liebafoita waimomäen kaneja. 

Oignement, m. woiteleminen. 
Oignon (i ei känny täsjä ja fab- 

besfa feurr.), m. fipnli; arka kuhmu 
jaloisja; pabla hewoſen kawiosfa. 
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Oignonet, m. fipulinnmotoinen pää- 
r yn 

Oignoniöre, f. fipulipenfti. 
Oille (= olj), f. lihaliemi johon ou 

fekotettu monenlaifia junrilaswia. 
Oindre, v. a. woibella. 
Oing, m. woibde. 
Oint m. Voint du Seigneur, Here 

rau woideltu. | 
Oiseau, m. lintu; jahtihaukla; muu- 

rijamen otti; à vol do., fuorimmis 
ten; à vue d’o. ylhäältä, korkealta 
latjottuna; o. passager, de passage, 
voyageur, muuttolintu. | 

Oiseler, v. a. harjottaa haukkoja jah- 
tiin. — v. n. pyytää lintuja. 

Oiselet, m. lintunen. 
Oiseleur, m. linmumpyytäjä. 

_Oiselier, m. elämäin lintujen fan. 
pitfija. 

. Oisellerie, f. linnan pyytämifen ja 
taimuttamijen taito. 

Oiseux, euse, adj. laiska, joutilas; 
jontamwa, turha, hyödytön, mitätön: 
disputes o-es. 

Oisif, ive, adj. laiska, joutilas; Hyöd- 
bytön 

Oisillon, m. lintunen. 
Oisivement, adv. laiskasti. 
Oisiveté, f. laiskuus, joutilaifuus, 

metkallijuus, wetelyys. 
Oison, m. banbenpoifa; (kum.) o. 

bride, tyhmmori, töllö. 
Okygraphie, f. pikalirjotus-taito. 
Oléagineux, euse, adj. öljyä fijäl- 

tämä, Ülipinen. 
éandre, m. (fasiv.) oleanderi (ne- 

nder). 
m. tyynäspään luu. 

Lfaotoire, adj. hais- Olfactif, ive, 
tia Foster. ; h 

iban, m. hywänhajuinen ſuitſu⸗ 
tuspihla; fuitſuiteet. i 

Olibrius (s äintyy), m. kunnostanſa 
kerskailija, ymmärtelijä, tietäjä; itfe 
ralas narri. | 

Oligarchie, /. oligarkia, monias- 
alta. 

Oligarohigue, adj. oligartillinen, 
montaswaltainen. 

Oligargue, m. oligarkian pnofustaja. 
Olim (im == im), m. pl. Parifipar- 

lamentin wanhat pöytäkirjat, 
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Olinde, /. mielanterä, malmistetin 
Olindan fanpungisfa Brafiliasfa. 

Olinder, v. m. olla mielanwetoon 
pikainen. 

Olindeur, m. tappelija, toran nos- 
taja. 

Olivaire, adj. öljymarjan muotoi- 
nen. 

Olivaison, f. Sljymarjain torjun. 
Olivätre, adj. öSljymarjan karwai⸗ 

nen. 
Olive, f. öljymarja; ëliypuu; ëliys 

puun offa. 
Olivet, m. öljypuisto, öliymäli. 
Olivète, PA yrtti, josta puſerretaau 

hymwää ruola-sliyä. 
Olivette, f. üliypuisto, Sljuntäki. 
Olivettes, f. pl eräs tausfi öljy- 

marjain torjuneja Provence'tsja. 
Olivier, m. öljypuu. 
Ollaire, adj. f. pierre o., wuolu- 

kiwi, wuojokimi. 
= Olographe, adj. m. omalätijesti Liro 

j lyn fympi; (tuw.) tai pe, m. olympi; (Ium.) taiwas. 
Olympisde f. of —28 — neliwno⸗ 

tinen ailalaufi greekalaifilla. 
Olympien, ienne, Olympigue, adj. 

olympillinen; les jeux o-s, olympin 
lilmotulfet. 

Ombelle, f. (ta8m.) fuffafaria, terttu. 
Ombellifère, adj. plante o., terttu- 

fuffainen. 
Ombilie, m. n a (watfan); fiemens 

napa; frennus be män (esm. omes 
nan) warren paikalla ja ylipuolella, 
wastapäätä wartta. 

Ombilical, ale, adj. watfannamwan-. 
Ombiliqué, 6e, adj. (fasw.) jolla on 

napa mastapäätä wartta [bebelmästä]. 
Ombrage, m. fiimes, falwe; (fur. 

epäluulo, warominen. 
Ombrager, v. a. fiimestää, warjota, 

warjostaa; (maal.) warjottaa. — 8S'0., 
v. r. joutua marjoon. 

Ombrageux, ouse, adj. waubla, arka 
nta: (tuw.) epäluuloinen, Pais 
eljuima, pahaa warowa. 

bre, f. marjo, pimento; fiimes, 
kalwe; wiwahdus, vidi: eſikuwa; hah⸗ 
mu, haamu; (maal.) warjo, warjotus ; 
(huw.) murhe, [uru; faire o. à go, 
olla etewämpi; sous Po. sous o., juli 
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marjon alfa; à l’o., hun fnojasfa, fno- 
jelukjen alla. 

Ombre, m. Barri, harjus (thymal- 
lus vulgaris); I. Hombre. 

Ombrelle, j. wäbhäinen warjostin ; 
parafolli. 

Ombrer, v. a. (maal.) warjottaa. 
Ombreux, euse, adj. warjoinen, wars 

jokas, kalweinen. 
Omelette, f. munatakku. 
Omentum (== omentoom), m. eläin- 

ten watfapaita. 
Omettre, v. a. laiminlyödä, heittää 

tekemättä; jättää filenjä, pois; unbot- 
taa. 

Ominenx, euse, adj. ennustama; 
onnettomuutta ennustama 1. tietämä. 

Omission, f. laiminlyöminen, hnolis 
mattomnns, huomaamattomuus, wila ; 
péché d'o. laiminlyömifen fynti. 

Omnibus (s ääntyy), m. juuret hyy⸗ 
rymannut, kyytimaunut. 

Omnipotence, f. faiffiwaltiaifuus, 
kaikkiwalta. 

Omniscionce, f. taikkitiettimäiyys. 
Omnivore, adj. jola ottaa ruolanja 

felä eläin. että Pastwikuunasta. 
- Omoplate, f. lapalun. 
Omphaloodle, m. napatobin. 
On (l’on) pron. m. ja f. (jääpi fuo- 

mentamatta): on dit, on court, on 
dort, fanotaan, juostaan, maataan; on 
dit, bofu, huhu, juoru. 

Onagre, m. metjäsaafi; (muin.) ki⸗ 
wenheitto⸗kone. 

Onanisme. m. itfenjä faastutus. 
One, Ongues, adv. joslus, koskaan. 
Once, f. unfi (faffi luotia); — m. iſo⸗ 

paartti, jagttari. 
Onciale, adj. f. lettres o-es, fiwi- 

fiviotuffisfa muinoin käytetyt firjai- 
met. 
= Oncle, m. fetä; grand o., ijän-ifän, 
fän-äidin, äidin-ifän, Kidin-didin weli. 

Onction, /. moitelu, woiteleminen; 
woitelumenot; (humw.) armomwailutus; 
hengellinen lohdutus; hengellinen ra- 
fentuminen 1. ylennyö; hengellifyys. 

Onotueusement, adv. mieltä liilute 
tatvalla, ylentämällä tamalla. , 

otuoux, onse, adj. Sljynfekainen, 
raswatnen; ylentkmäinen, mieltä lii 
futtawainen. 
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Oncetuosité, j. Sljymäifyys, rasmat- 
funs 

Onde, f. laine, aalto; (fuw.) meri, 
wedet ylipäänjä. 

Ondé, 66, adj. wäreellinen; mipewä. 
Ondécagon, adj. arftoïeta-ulmai- 

nen. — m. ylfitoista-kulmio. 
Ondée, f. ranffafabe; par o-es, tul- 

wittain, wirtana. 
Ondin, ine, s. mebdenkaltija, metehis 

nen, Ahti; Aallotar, Vellamon neito. 
Ondoyement, m. hätälaste. 
Ondoyant, nte, adj. aaltoilema, aals 

lonmuotoinen, aaltomainen. 
— Ondoyer, v. n. aaltoilla, lainehtia; 

liehna, häilyä, Iöyhyä. — v. a. antaa 
hätäklaste. 

Ondulation, f. aaltomainen liikunto; 
aaltoileminen, lainebtiminen. 

Onduler, v. n. aaltoilla, lainehtia, 
Hurakyä, aaltomaifesti liikkua, märyä. 

Ondulé, 66, adj. aaltoiletva, aalto- 
mainen; wäreellinen [kankaasta]. 

Onduleux, euse, adj. aaltoilema, aal- 
tomainen. 

Onéraire, adj. toimittatva ja ebes- 
mastaufen alainen femmoifesja wi⸗ 
raëfa, josta toinen fantaa armon ja 
nimitykfen. 

Onéreux, euse, adj. rafittawa, ras- 
las, tukala; à titre o., vafittawilla eb- 
doilla. 

Ongle, m. fynfi, kawio; naaran⸗ 
nappi, kynfi (filmäsjä); ajos filmänte» 
rän falmodja; avoir bec et o-s, tm 
märtää puoltanja pitää; rogner les 
o-8 à gn, leilata fliwet jfulta, maſen⸗ 
taa; savoir sur l’ongle, luin wiifi 
formeanfa tuntea. 

Onglée, f. formien paleltuminen, 
tynnemmihat; naarannappi — (eläinten 
filmisfä). 

Onglet, m. nubestanfa painettu lehti 
tirjaeta; eräs piirtorauban, piirtimen 
laji; ynlvio tirjasfa, johon fiinnite- 
tään firjaan kunluwat kartat ja fur 
mat; terälehden alipuoli 1. funft, josta fe 
on kiinni tulkamarresja ; jormustin häs 
tilöitesfä; 45 asteen kulma; — o-s, 
pl. miittansmerlkit (”). 

Ongleté, 6e, adj. (tasw.) kynnellä 
warustettu [teräfehdestä]. 

Onglette, /. €. Onglet. 
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Onguont, m. woide. 
Onguiculé, 6e, adj. kynnellä marus- 

tettu [eläimestä ja terälehdestä]. 
Onirocritie (t — 8), f. unenfelittü- 

minen. 
Onirocritique, f. unenſelitys. — m. 

uuenfelittäjä. — adj. unenjfelityss, 
Oniromance, Oniromancie, f. unis- 

ta ennustaminen. 
Onoorotale, m. alloinen pelikani. 
Onomatopöe, f. jfenkaltaijen fanan 

fonnvttäminen, jonka ääni kuwailee fi- 
tä, mitä ſillä tarkotetaan; fiten ſyuty⸗ 
nyt jana. 

Ongues, f. Onc. 
Ontologie, f. ontologia, yleinen ole 

muoroppi. | 
Ontologique, adj. ontologillinen. 
Onyx, m. onylfi, eräs kalliskiwi. 
Onze, adj. yljitoista, yhdestoista. — 

m. hhdentoista numero. 
Onzième, adj. yhdestoista. — m. 

yhdestoista oja. 
Onziömement, adr. yhbenneffitoista. 
Oolithe, m. mätilimi, kimi, joka on 

muodostunut pienistä mädinlaltaifista 
Emennäifistä. 

Opacité, f. läpiluultamattomuus. 
Opale, f. opali, eräs talliskimi. 
Opaque, adj. läpiluultamaton. 
Opéra, m. opera; operahuone; ope- 

ralaulajat; operanäytelmä; monimut- 
lainen rettelö. . 

Opörateur, m. haawalääkäri, haa⸗ 
wuri, firurgillisten leikkausten toimit: 
taja; puoskari; o. oculiste, filmälää- 
färi; o. dentiste, hammaslääkäri. 

Opération, f. toimitus, toimi, weh⸗ 
te, hritys; firurgillinen leikkaus; fota- 
liifleet; o. césarienne, fobbunleiftaus ; 
0. d’arithmétique, laëfu-opillinen me- 
netystapa. 

Operoule, m. tanft foteloifisja ja 
muutamain falain ikenisfä. 

Operculé, 66, adj. kannella marus- 
tettu, {. Opercule. 
Opörer, v. a. ja n. mwailuttaa, toi- 

mittaa, toimiella, toimeen panna; lei 
tata J. fabata jäleniä, leikkaamalla 
rantaa; o. sur, füfitelld riita-afiaa. — 
S'0., v. r. tapahtua, käydä toimeen; aa nnimyetty. 

0 leifattaa. 
Opérette, f. wüäbüinen opera. 
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êts 

pa- | 

mähajuinen woibe 1. balfami 

Opob 

Opes, m. pl. lawet muurisfa, joihin 
parritja lasketaan. 

Ophicléide, m. eräs fotamiehillä käy- 
tetty puhallusfoitin. 

Ophioglosse, m. fürmeentieli (ophio- 
glossum). 

Ophiolätrie, /. tärmeiden palvelus 
1. jumalina palmeleminen. 

Ophiologie, f. efitys kärmeistä. 
Ophiophage, m. tärmeenfyöjä. 

Ito, m. ja adj. m. lärmeenliivi, 
ferpentini. 

htalmie, /. filmätauti. 
Ophtalmigue, adj. filmäs-; filmätaus 

tia parantava. 
Ophtalmographie, /. filmärafennul: 

fen Titus. 
Opiacé. ée, adj. opiumia fijältämä. 
Opiat (t ääntyy), m. opiati, lääke 

jola fijältää opiumia. 
Opier, f. Obier. | 
Opilatif, ive, adj. ummistawa. 
Opilation, /. ummetti, umpitauti. 
Opiler, v. a. panna ummelle. 

imes, adj. f. pl. depouilles o., 
faalis, jota romalainen jotapäällitt 
riisti woitetulta wibollisten pääkliköltä. 
M arret m. kesknstelnsſa mielipi⸗ 

teenjä lauſuwa. 
Opinor, v. n. laujna mielipiteenfä, 
ilmottaa ajatukſenſa jotkin. 

Opiniätre, adj. uppiniskainen, itfe 
äinen, kowakorwainen; tunkeilema. — 

itfepäinen ihminen. 
Opiniätröment, adv. itfepäijesti j. 

n. €. 
Opiniätrer, v. a. faattaa uppiniskai- 

ſekſi, itfepäifesti mäittää. — S'0., v. r. 
niskotella, fuopumattomasti 1. jyrkästi 
mwäittää. 

Opiniâtreté, f. itfepäilyys, ykſipin⸗ 
taifuus. 

Opinion, f. mielipide, ajatus; ylei- 
men mielipide; laufunto, ääni; arwelu, 
luulo; aller aux o-s, ruweta äänes 
tylfeen; recueillir, prendre les o-s, 
fo'ota äänet; un mal d'opinion, luu: 
lotettu paha. 

Opium (um — 00m), m. opium, unie 

um (um = oo), m. by: 
ela'sta. 



Oppo 505 Oran 

j. fowelias, fopi- | Option, j. maali, ehto; ivaali-cileus ; Oppertan, 
wa, mukawa, miloisun elle ſopiwa. 

portunité, /. mukama tilaijuus, 
ſopiwaiſuus, fomeliaifuus tyfymykjesjä 
olemaan tilaan. 

. Opposant, nte, adj. ja s. waetus- 
tama; mwmastustaja, mwastamäittäjä. 

Opposé, 6e, adj. wastaflainen, püin- 
wastainen, ristiriitainen; wastaawa, 
mwastaamwainen; mastapäinen, wasta- 
puolinen. 

Opposer, v. a. afettaa wastaan, was⸗ 
tapäätä; efittää wastaan ; werrata, aſet⸗ 
taa mwertaifelfi; mäittää wastaan. — 
S'0., v. r. paneutua maastaan, afettua 
wastaan, mäittää wastaan. 

Opposite, adj. mastakkainen. — m. 
wastafobta. — A 1'0., adv. masta: 
päätä. 

position, /. wastustus, wastus- 
taminen; (lafit.) mwastamwäite, masta- 
lauje, muistutus; wastakohta, ristirii- 
taijuus; mastapuolne, mastustuspuo- 
ne. 
Opresser, v. a. painaa, polkea, for- 

taa, lannistaa; tulehduttaa. 
Opresseur, m. fortaja. 

, Opressif, ive, adj. fortatva, vafit- 
ama. 
Opression, f. alaspainaminen; pais 

no, painanto, litistäminen; tulehdus, 
hengen-ahdistus; forto, ahdistus. 

Opprimé, 6e, s. forron-alainen, ſor⸗ 
rettu. 
| pprimer, v. a. fortaa, polkea, ra: 
aa. 
Opprobre, m. häpeä, hämäistys, fol 

Wwaus, epälunnia, häpeäpilkku. 
| être, m. one, jokka määrätään 
ihmifen näköwoima. 

tif, ive, adj. toimomista mer- 
kitjemä, toiwowa; (fieliop.) optatiwi. 

Opter, v. n. alita; un certain 
temps pour o. mietintä-aila, ehdo- 
tu6-aila. 
Opticien, m. optilo, näkökonetten te 

fijä 1. myyjä. 
| isme, m. fe ajatustapa, että 

kaikti mikä on tahi tapahtuu on fai- 
lista parhainta. 

timiste, m. fen mielipiteen puo- 
lustaja, että kaikki mitä on tahi tapahe 
tuu on faifista parhainta. 

vo est à votre o., fe on teibün eh⸗ 
osja. 
Optique, 7. optifa, oppi malosta, 

nä'östä ja niiden laeista; peröpektii ; 
camera optica — adj. optillinen; 
chambre o., camera optica. 

. Opulemment, adv. äeriäästi, ylel» 
lijesti, vunfaasti, upeasti. 

Opulense, f. ämerikijyys, ylellifyys, 
pens, mahtamuuas. 

Opulent, nte, adj. Umeriäs, ylelli- 
nen, upea, rikas, mahtaiva. 

usoule, m. wähninen kirjallinen 
teos, kirjanen. 

Or, con. maan, fiis; or dites nous, 
fanofaatpa meille; or sus, no fité; or 
ça, no Hywä! hymwä fe! 

Or, m. tulta; fultaraba, raha; tul» 
talanta; riflaus; o. vierge, natif, non- 
tainen, [uontaisfulta, puhdas kulta; o. 
battu, en feuille, lehtilulta; l'age 
d’or, le siècle d'or, fultasaifatanfi; 
un homme de l’âge d'or, hurskas, 
wilpitöu mies; or blanc, platina; or 
en barre, tulta harklona. 

Oracle, m. oralelt, orakeliwastaus, 
orafelisennustus; (fuw.) ratkaifema lau- 
funto ]. neuvo. | 

Orage, m. myroty, raju-ilma; (kuw.) 
onnettomuuden myrsky, turma; tuima 
wiganpuusti. dé i 

eux, ouge, adj. mbrélyinen. 
0 n, f. puhe, rulons; o. funèbre, 

hautajatepuhe, vuumiinjaarta. 
N Oral, ale, adj. fnu-fanallinen, ſunl⸗ 
inen. 
Orange, f. o. aigre, pomeraufi; o. 

douce, N 
Oran j. pomeranfinkarmai- 

nen, —2 ruſokellerwä. 
Orangeade, 7. pomeranfinesteestä 

i, — ſokerisſa keitetyt rangen m. ſokerisſa keitetyt po- 
meranfiluoret. 

Oranger, m. pomeranfipuu. | 
r, ère, s. pomeranfifanppias. 

Orangerie, f. tasmwihuone, anjari; 
fe puntarhan pailla, misjä pomeranfis 
puut fuwella pidetään. | 

Orangiste, m. laswihuoneen hoitaja. 
-Ontang, m. orang-utaugi, 

eräs apinan laji. 



Orat 

Orateur, m. puhuja, puhemies. 
Oratoire, adj. faunopuheinen. 
Oratoire, sm. rulousbuone; rulous- 

ain munlkikluuta Ranskasja; rufous- 
ijäin kirkko 1. Tofousbnone. 

Oratoirement, ado. launopubeifesti. 
Oratorio, m. oratorio, mufititeos, 

josja teletijanat omat raamatusta ote- 
t 
Orbe, sm. fiertorata, kiertopiiri; kiero 

tolullu; taimaantappale 1. pallo. 
Orbe, adj. coup o., Iyömä, joka ei 

te'e haawaa, mustelma; mur o., muuri 
1. feinä, josja ei ole omwea, eikä aktunaa. 

Orbiculaire, adj. pyöreä, ympyräi- 
uen, kehänmuotoinen; pallomainen. 

Orbiculairement, adv. pyöreästi j. 
n. €. 

Orbitaire, adj. fosse o., filmäkuoppa. 
Orbite, f. tübben kiertorata. 
Or-ça, tnt. £. Or, conj. 
Orcanette, f. eräs MWankielen laji 

(anchusa tinetoria). 
Orchésographie, 7. felitys erilai- 

fista tanefetsta; tansjitemppujen efittä- 
minen kuwisſa. 

Orchestique (ch == f), adj. m. tane- 
fia ja pallonlyöntiä Toskema (greefa- 
aifilla). 

estre (ch==f) m. (mnin.) 
tansfipaiffa (greekalaifesja teaterisfa); 
jenotorien ja mwestalien paikka (roma- 
aifesfa teaterisfa); (nyt.) foittofunnan 
ailla; foittokunta teaterisfa ja kon⸗ 

Petietä. orlesterimufiki. 
Orchestrer (ch «= f), v. a. joittaa 

orkesterilta jottettamalfi; kirjottaa or: 
Testerimmfikia. 

Orchestrion (ch = f), m. erüs foit- 
tofone, jonka tarkotus on wastata ko⸗ 
lonaista orkesteria. 

Orchidées (ch = f), /. pl. Rimmet- 
täisten kaswiheimo. 

Orchis (— ortiſe), m. (kasw.) läm: 
mellä. | 

Ord, de, adj. likainen, ruoloton. 
Ordalie, /. twefi- ja tulikoetus, ju- 

malanpäätös; jyyttömyyden koetus. 
Ordinaire, adj. tawallinen, jolapäi- 

wäinen; Ffeskinkertainen; warfinainen, 
tobenperäinen. — m. milä tamallista 
on, tawallifuus; tamallinen ]. jofapäi- 
wütnen ruola; ruokamäärä yhdelle hen- 
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gelle; Pauramäärä Gemofelle: tamalli- 
nen määrä; marfinainen posti, posti. 
äimä ; v palunnan piispa; hiippa⸗ 
unnan hallitus; o. bourgeois, jofa- 
päiväinen vuola; o. de la messe, jo 
apäimätjet mesjurukonkfet; o. des gu- 
erres, fotatasfa; à l’o., tamalliluuden 
mukaan; do. pour o., enimmiten, ta- 
wallijesti; — 0-s, pl. fuufautijet. 

Ordinairement, adv. tamallifesti. 
Ordinal, ale, adj. järjestys; nombre 

0. järjestyslu . 
Ordinand, m. jofa ou ilmottanut it. 

fexqa papilfi mwihittämälkji. 
rdinant, m. piispa, jola toimittaa 

papikſi wihkimistä. 
Ordination, /. papilfi wihkiminen. 
Ordo, m. mesfukirja. 
Ordonnance, f. järjestäminen, toi- 

mittaminen, käsky, [ääntö, afetns, mää- 
räys; vefepti; vätinkiin alle kirjotettu 
määräys mainitun ſumman maljami- 
feen; orbonanfi, käskyläinen (npfterin 
(nona); habit do., nnimormu. 

Ordonnancer, v. a. füsfyn allekirjote 
tamalla määrätä vrätinki maljettamalfi. 

Ordonner, v. a. järjestää, toimite 
taa, panna toimeen, ajettaa järjestyt- 
feen, jäädyttää; pitää huolta; käskeä, 
fäätää, määrätä; määrätä makjetta- 
malft; mihliä papilfii — v. m. (de) 
määrätä, päättää: ordonnez de tou- 
tes choses comme il vous plait — 
S'0., v. r. järjestyä, afettua, afetettaa; 
määräättää, fäähettää. 

Ordre, m. järjestys; wuoro; fota- 
furi; fääty; arvo, etemyys, kunto; 
munffifunta; ritarikuuta; tähti, vine 
tatähti, Lunnianmerkki; Läsky; tunnns- 
fana; fiirtofiriotus mwekkeliin; mekfelin 
haltija; papinmihkijäijet (katolifilla); 
pappisjääty; rotu; (luonnont.) fulu; 
0. alphabétique, pnustawillinen jär- 
jestyö; o. de bataille, taistelujärjes- 
tys; o. du jour, päimälfi määrätty jär- 
jestys afiain Läfittelemijeen neuwottele⸗ 
wasſa fofoutiesia, päimäjärjestys; bil- 
let à o., maffettawa Haltijalle; prendre 
les o-s, antaa itfenjä papitfi wihliä. 

Ordure, f. lifa, lifaifuus; tomu, [a- 
kaistukſet; häpäijevä käytös; tapain- 
turmelus; vuoloton laufunto puheesta 
1. tirjotukjesja. 



Ordu 

Ordurier, idre, adj. ja s. vuokoton 
nheesſa, rietas, rimo, raaka, törkeä, 
twotou. 

Oréade, f. wnorenneito. 
Orée, f. metfänlaita, -rinne, -ranta. 

rde, adj. pittätormainen, 
luppalormaiten: cheval, jument. 

Oreille, f. forwa; luulo, fuulo-aisti, 
fuulento, forma; astian forwa; taittu- 
nut lehti kirjaeja, Kisjankorma; auran 
kurki; forwale, nipulka (mytyn); fuip- 
yu (kantaan): tengän forma, iltti; 
amman äärimmäinen pii; forrwale, 
apulehti (faswin); o. externe, ufto- 
PA forma; o. interne, forwan 
fäpnoli; avoir Po. dure, être dur 

d’o., olla huonokuuloinen; o. fine, tark: 
fa forwa 1. tuulento; le lobe de l’o., 
tormwanlehti; boucles d'o., korwaren⸗ 
laat; o. d’ancre, anffurin fourat; 
rompre les o-s à qn, jaarittelemalla 
rafittaa; o. d'ours, punerwa efiffo (pri- 
mula auricula); 0. de souris, em ⸗ 
mentutta (myosotis soorpioides); o. 
d'homme, rie laswi (asarum euro- 
paeum); 0. de géant, tafiainen (aro- 
tium lappa). 

Oreillé, 6e, adj. forwilla warus- 
tettu, forwallinen; pitlälorwainen. 

Oreiller, m. pään-alainen, pään-alus. 
Oreillette, F. [ydämen forma. 
Oreillons, m. pl. ajoffet forwari- 

foisfa, forwanfürty. 
mus, m. rufons. 

_Oréographie, /. efitys maan wuo⸗ 
vietosta 1. erityijestä mwuoresta. 

Orfövre, m. Enitajeppä. 
Orfévrerie, f tullantakomis-taito; 

kulta⸗ ja Jopealeolfet, 
Orfévri, le, adj. lultajepän takoma 

(tulta, hopea): l'argent monnayé et 
Vargento. 

Orfraie, f. merikotka, talalotka. 
Orfroi, m. fultanenlomntfet tirkon- 

foristulfis{a. 
0, m. aistin; elin, eline; ääni; 

(kuw) ihminen, jouka kautta jkin toi- 
meen pannaan; mälitys; Vo. de la 
vue, de l’odorat, de la voix, nüfimet, 
haistimet, üäntimet; par son o., hä» 
nen Pautta, hänen mälitykjen kautta. 

Organeau, m. (laim.) laapelifilmus. 
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Organique, adj. organillinen, eli⸗ 
mellinen, eloperäinen; — f. foitinmu- 
fi (greekalaifilla). 

Organisateur, m. järjestäjä. 
Organisation, f. organillinen ralene 

nus. 
iser, v. a. järjestää, rakentaa, 

laittaa kuntoon. 
ganisme, m. organismi, elimistö, 

elinvakennus, järjestyslaitos. 
, m. urkujen foittaja. 

Organographie, f. efitts organeista, 
organtsmista. 

gansin, m. organfini-Kilti, lahteen 
kertaan fierretty filkki. 

rgansinago, m. organfini-filfin wal⸗ 
mistuo ]. tiertäminen. (mi 

Organsiner, v. a. walmistaa organ- 
fini-fifft. 

Orgasme, m. futfu, futfunta. 
Orge, f. obra; grain d’o., ohran⸗ 

jymä; grain d'o., 1. toile de grain 
d’o., ohranfilmäinen trällikangas; fai- 
re ses o-s, tulla hymälle woitolle. — 
m. 0. mondé, obranrybnit; o. perlé, 
helmirnynit. | 

Orgeat, m. mantelista, joferista ja 
webestä tehty juoma, manteli-maito. 

Orgolet, m. naarannappi. 
Orgies, f. pl. Bacdon juhla; hur- 

jat juomiugit, hurja elanuoitfeminen, 
orget N p N 

rguo, m. es, f. pl. urut; ur⸗ 
tuparmi; laskuristiffo (innanportisja; 
o. de Barbarie, fanto-urut. 

Orgueil (ueil — lj), m. ylpeys, to- 
pens, röyhkeys. | 

Orgueilleusement (ueil = ÿlj), ade.. 
ylpeästi j. n. e. | 

Ogueilleux, euse (ueil = ölj), adj. 
ylpeä, kopea, röyhkeä. — m. ylpeä ib- 
minen; naarannappi. | 

Orient, sm. itä; itämaat; l'empire 
d’o., itäromalainen 1. Byzantin keiſari⸗ 
funta; l’o. d’une perle, belmen loiste 
L Goto; à Vo., idäsjä. 

riental, ale, adj. itäinen; itämai- 
nen. — Orientaux, m. pi. itämaan 
tanjat; les Indes o-es, Stü-inbla. 

Orien m. itämaisten fielien 
tuntija. | | 

Orientation, f. fijotteleminen ilma 
fuuntien mukaan. 



Orie 

Orienter, v. a. ajettaa otkenan ilma- 
mutaan; o. les voiles, panna pure 
eet tuuleen. — S'0., v. v. faaba jello 
ilmajuunnista olopaikasjanja; (kuw.) 
tutustua olopaittaunſa, tulla tutfinto- 
ainettanſa tuntemaan; maison bien 
fe ot mukamasti ilmajuuntien fub- 
teen (jo otettu huone. 

08, m. fun, aullo; watfanfuu, 
emätin. 
ha 6, f. wanha ranskan wal- 

tio 
OS m. meirami (origanum vul- | un 

N orisinairo, adj. lotiperäinen, ſynty⸗ 
peräinen. - 

ent, adv. alluperäijesti. 
m. allukirjotns, alkuperäis 
kuwa; alkukuva; (tuw.) 
minen. 

, 816, adj. alkuperäinen, omi⸗ 
tuinen, eriskummallinen. 
a adv. alluperäijesti 

f. alkuperäijyys, omi- 
tui iin —— — 

rigine, F. allu, alkuperä, fynty, 

Originel, a — adj. alluperäinen; 
+ 0., periftyn 
—— säkkiä ado. alluperäifesti. 
DA € Pa —— hirwi. 

Orillon, m. mine korwa 1. faula 
“Grille auran furfi. 

m. pi. {. Oreillons. 
A m. (laiim.) pojiksyfi, ankkuri- 

jon, m. Orion, tähtijilerö etelä- 
taimaalla. 

Oriot, m. fubanteittüjä, feltalintn. 
Oripeau, m. ohufainen kiltämä mes 

nlilemy, malekulta, Liillekulta; wale- 
Kalla, malehopealla ueulotnt maatteet; 

liiltoloreus, maleforeus; turhanpäimäi- 
fet Piiltokalut. 

Orle, m. venus, hulpio, Itista. 
Orlean, m. f. Roucou. 
Ormaie, f. jalamisto. 
Orme, m. jalaiva. 
Ormeau, ET nuori jalawa. 

ère, f. angertvo, meri⸗augerwo 
ulmaria). ' 8 

nen teos; 
omituinen i 

juuri. 

(spirasa 
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Ormille, f. jalamapulato. 
Ormin, m. eräs taswi (salvia hor- 

mintum). 
Ormoie, f. jalawisto. 
Orne, m. mannafjaartti. 

emaniste, m. ornamenti-meis- 
täjä 1. maalari. 
Ornement, m. faunistus, loristus; 

juhlapulu; firfoputu: alttaviloristut- 
jet; — 0-8, pi + papinput e 

Orner, v. aunistaa, loristaa. 
Orne, f. vaitio, fymwä uras; (kuw.) 

"Ornithogale, m. läenrieska (ornitho- 
galum). 

Ornithologie, f. oppi linnuista. 
Ornitholo Ornithologue, 

ornitologian, (intu-opin tuntija. 
omanoe, Ornithomanoie, f. 

ennustus lintujen lennosta. 
Ornithorhynque, m. lintuhärjö, uof- 

faseläin (eräs eläin unbesfa Hollan 
nieja). 

banche, f. eräs taswi. 
Orobe, f. linnunberne (orobus) ; 0. 

de printemps, mettifeuruola (o. ver- 
nus 

Orognosie, def muoritiede. Hi 
Orographie, ographie. 
okt Tä m. fullan unbtoja (joti⸗ 

ſannasta). 
Orph ine, s. orpolapfi, orpo. 
Orphie, /. farmwihauti — 

m. 

Orpiment, m. tulla maali. 
in, Le malſaruoho, tontuuparta 

(sedum); 1. : © 'Énaalard. 
Orque, 7. 
Orse, /. Foie (outamalla luljetta- 

minen mwastotuuleen. 
Orseille, /. eräs märijammal. 
Orsus, ins. uo fie! uo hywä! no niin! 
Ort, m. peser o., puuuita [ääreineen, 

astioineen, Gruttpeino 
ifowarwas. 

Orthodoxe, adj. ja s. oilea-nskoinen. 
Orthodoxis, f. otkea-nskoijnus. 
Orthodromie, f. ſuora tie (laiman). 
Orthogonal, ale, Orthogone, adj. 

pystyjuora. 
Orthographe, /. oilolirjotus. 
Orthographie, /. valeunukjen piir 
— —& lãpitſeleitlane ptir. 



Orth 

Orthographier, v. a. ja =. kirjottaa 
vitolirjotukjen en jääntöjen mukaan. 

Orthographique, adj. oilokirjotukjen 
fääntöjen mukainen; oiloliriotusta fos- 

a 
Orthographiste, m. oifofiristtaia. 
Orthopédie, J. Taswamifesta ſynty⸗ 

meen winouben parantaminen ibmifen 
luurangosfa. 

pédique, * ortopedillinen. 
Orthopnée, / jengen-ahvistu jol⸗ 

loin waan vetoja tahi istuen faapi hen- 
gen kulkemaan). 

Ortie, /. toner (urtica) ; 0. brä- 
lante, o. grièche, rautanottonen (wr- 
tica urens); o.. = Giolane, 0. vivace 
(urtica dioica); lanche, jaune 
morte, wallea peippi (lamium album). 

Ortolan, m. erä8 firhminfuinen lin- 
emberisa hortulana). 

Orvale, f. eräs taswi (salvia sela- 
rea). 
yi m. Wwalkikläärme /anguis fra- 

19). 
” Orvistan, m. eräs myrkynwastin; 
vendeur d'o., puosfari. 

Oryetognosie, Oryotologie, /. tiede 
maabnnnatfista ainetsta 

Oryotographio, f. tys maaduunai> 
fista ainetsta. 

Os, m. luu; kiwi, fydän (muuta- 
miöja hedelmisfä); kannua fakjanhir- 
men jalasfa. 

Oseillation (ll ei pehmene), /. lert- 
faus, heilutus, heilahtaminen, eiluri- 

hi iliatoi (11 ei pehntene) 6 ire ei pebmene), adj. 
beiluwa, lerkkuwa. wi 
mie al ei pren) v. n. bei 

wiiwaa. 

van 60, adj. rohkea, nélalias; julo 

Tomille, f.  yierata (rumez). 
Oser, v. ja n. robeta, nekaltaa, 

tohtia, yirioetä. 
Ouerale, f. pajuisto, pajuntasmitto. 

ouse, sw w 9 pajusta. tei m adj. pajua alva ; 
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Osier, m. mefipaju, koripaju (salie 
cinerea). 

Osselot, m. wübüinen (um; lunuſol⸗ 
mu, nyöstermä; [nufaëwannaiuen hemwo- 
jeu uilfasfa; lampaanlunt, joika lap- 
fet leikkimät; kirfimarjan kiri. 

menta, m. pl. luuranko, kuol⸗ 
leiben vi 

Oasiostion ann, fuutfi 

a. Inubji muuttaa. — 
muuttua lunkfi. 

nuffi muuttava, 11110 
S'0., v. r. luutaa 
Oasiägue, adj. Inu É 

buttaw 
Ossifrage, luita murtawa: eräs 

lala; fauri —* 
Ossifraguo, m. wanb.) ?. Orfraie. 
Ossillon, 1. n (an tant — 
re ue, adj. ifolminen. 

aire, m. funbuone, 
— m. Han.) fotajoutto. 
Ostensible, adj. näyteltämä, jota 

woidaan näyttää, p ojottan 1. julkaista; 
julkinen. 

Ostensiblement, adv. N bete 
Ostensoir, ire, opea⸗as. 

tia, josja —R ü, hostia pidetään 
näytteen & (tatoli a), monstranfi. 

tentation, /. ferslaus, kehuminen; 
par o., fevélaiiemifen wuofft. 

Ostéocolle, f. eräs kallinjelainen (es, 
jonka ennenmanhaan armeltiin edistä⸗ 
wän murtuneen luun yhteenkasmamista. 

Ostéocope, m. tuima lunnfärky. 
Ostöogen ésie, f. oppi luiben ſyn⸗ 

1198 
Ostöographie, Ostéologie, f. luu- 

oppi, tiede, joka efittää elä —R— 
luuratennusta. 

Ostéolithe, m. tiwettynyt fun. 
Ostéotomie, f. fuiben anatomia, [uu- 

leikkaus. 
Ostrao6, 60, adj. ostranlaltainen. 
Ostracisme, m. tuomio kymmenwuo⸗ 

Life maanpalolaijuuteen (Athenalai⸗ 

—R f. Giettypt ostrankuori. 
Os , m. itägöthiläinen; (kutv.) 

raaka, fimistymätön ihminen, raatalai» 
nen. 

, m. panttimanki, pantti. 
jo, f. torwanfärty. 



Ote, 

6t6, prop. paitfi. 
Otan to, m. korwaruiskn. 
ôter, v. a. ottaa pois, oistaa, for- 

jata; riifua; riistää, miedä ; karkottaa, 
[nowuttaa, piiästää jettin; Ö. les che- 
vaux de la voiture, riiſna hemofet; 
6. son habit, riifua waatteet; les vo- 
leurs lui ont Ot6 son habit, marlaat 
riistimät, ryöstimät hänen waatteenfa. 
— $S'6., v. r. lähteä pois, pötkiä pois, 
mwäistyä: poistua, abota: cette tache 
ne peut 8’0., fe tahra ei lähde; toinen 
toifeltanja riistää 1. ottaa. 

Otologie, f. oppi forwan rakennut- 
ſesta ja formwatautien parantamifesta. 

Ottoman, ane, adj. turkkilainen. 
Ottomane, f. eräs turkkilainen ſohwa. 
On, conj. tabi, eli; on — ou, joko | lu 

— tahi; ou bien, taika. 
Où, adv. misjä; mihinkä, pin 

d’où, mistä; par où, minfä fantta; 
millä lajilla, millä telnoin; où que, 
mihin iänäuj ä. 

aiche, f. töölimefi, wanawefi. 
fe. | opetusfapfet, lampaat (ben- 

gelli 
Ouais! int. no Herran tieten ; ettäkö! 

ta8 mukama! 
Ouate (= uät), f. matti, pumpulis 

wauu, -watti; o. de soie, filkkimatti. 
Onater (= uütee), v. a. matittaa, 

matilla marustaa. 
Oubier, m. eräs haukan laji. 

N Oub li, em. unbotus, nuebbus, unohe 

Oubliance, f. muistamattomuus, un: 
bottamaifuus. 

Oublier, v. a. uubottaa, unohtaa. 
— 8'0., v. r. unbottaa itfenjä, unhot- 
ta Päytöreojään mitä on fopiwaa, hai⸗ 

— . pl. maan⸗alainen las⸗ 
ku⸗owella (uljettaiva manfiluola, josfa 
elinfantifia mankeja pidettiin. 

Oublieur, m. wohitvelifauppias, ðy⸗ 
lättilauppias. 

Oublieux, euse, adj. muistamaton, 
huonommuistinen. 
Ouest (st ää , m. ( 
Ouf! ART vu 
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Oui, je, fuuitu; ou! le gou- 
verneur, —* funlusteltuanfe. 

Ouicon, m. erät amerifalaisten in- 
bianien 1 juoma. 

, m. tormalunlo, fuuluma, 
tlhupade, 6 Goh; par o., fultupnbeesta, 

autt hu un 
tulo; — 0-8, pl. falan ite 

net; än reilä (oittimisja. 
Ouir, v. a. luulla, tunnustella ; luulla 

rukousta. 
Ouragan, m. rajutuuli, tuulispää, 

orlani. 
Ourdir, v. a. {uoba (kangasta); (kuw.) 

Gantin, alottaa 1. miettiä jala yutteita. 
m. laukaan luominen. 

| Ourdinsour, ouse, 2 

Ourdiaeei m. loinpun 

s. jola kangasta 

one iA —— yva vä 

Maarata GRR mo (ohi 
nus). 

Ourson, m. farbunpoifa. 
Ourvari, !. Hourvari. 
Outarde, f. trappi, jalfan äi. 
Outardeau, m. trapin poilan 

r Ontil (1 ei &änny), m. työ-afe, työs 
ain. 
Ontiller, v. a. työsafeilla, työkaluikla 

OUTRE hämäistys, ſolwaus 
becjons, Touttaus: ur.) faire o. au 
bon sens, à la grammaire, törfeästi 
loukata teriettä Thmisjärkeä, kieliopin 
i V'o. des temps, ajan büroi- 

Ja 
Ontrager, v. a. Ghämäistä, Berjata, 

loukata. 
ent, adr. häpäifemällä, Outrageusem 

lfonffaawalla tamalla. 
eux, use, adj. häpäijevä, Outrag 

Oui, adv. niin, on, 1 ja: oui-da, tot. | berjaatva, loutkfaamwa. 
takai; oni? tokkohan; ré ondre par 0., 
wastata: niin, myön 

Outranoe, /. à. o, à toute o., totis 
meifiin, ylimmillensä miimeijeen tip. 



Outr 

paan; combat à o., taistelu hengestä 
ja luolemasta. 

Outre, /. nabtafätti, miinifäkki. 
Outre, prep. toijella puolella; (tuw.) 

paitfi; yli. — ado. edemmälfi; d'o.- 
mer, merentalainen; d’o. Rhin, ei” 
nijoen toifella puolella olewa; o. moi 
tié, yli puolen; il malla pas plus o., 
ei hän lähtenyt ebemmäffi; o. mesure, 
fin määrin; Co. en o., füpilotai- 
n, ihan lämitfe; en o., paitfi, muun 

muasja; o. que, paitfi että 
Outré, 66, adj. ylenpaltinen, ylen⸗ 

määräinen. 
L treonidanoe, F. julteus, jullivoh- 

$ 
Outrecuidant, nte, Outrécuidé, 6e, 

adj. juifea, inlfiroblea. 
Outrément, ado. ylenpaltijesti. 
Outremer, m. ultramarini, fafuri- 

wäri. 
Outre-passe, ré luwaton metfänbal: 

fun yli fen mitä määrätty on. 
Outre-passer, v. a. mennä, astua 1. 

käydä yli; ylitfekäydä. 
trer, v. a. fiiotella, yli määränfä 

tehdä, laskea liikoja; liiatft waiwata, 
rafittaa 1. unmuttaa; loukata, fnutut- 
taa, wihottaa. 

Ouvert, rte, part. fanasta Ouvrir, 
ja adj. awoin, awonainen, aukea; (kuw.) 
Wwapaasti läytettämä, wapaa; warusta⸗ 
maton, linnottamaton; julfinen; wil 
pitön, fuora, amwofydäminen; compte 
0., juolfema tili. 

Onvertement, adv. jullijesti, fuo- 
raan, peittelemättä. 

Ouverture, f. aukaijeminen; allu, 
avaus; läpi; autto; vuheen-allajaie, 
malmistamwaifet teskustelut, ebbottele- 
minen ; Leino, tila, tilaijuus; tunnus 
tu), ilmaifeminen ; (lafit.) alta, oi⸗ 
lens; umerturi, fortannollinen jobban- 
to operaan; o-s de paix, allu-ehdotut- 
[et rauhantekoon; o-s de mariage, uat- 
mabanfleet; je ne vois aucune 0., en 
[löydä mitään feinoa, tilaifuntta; o. de 
coeur, atvojydämifyys; o. à cassation, 
awoin pubewalta. 

Ouvrabie, adj. jour o., työpäimä, 
arlipäimä, 

Ouvrage, m. työ, teos; efilinnotus. 
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Onvragé, 6e, adj. huolellifesti, fuu- 
rella waiwalla walmiétettu. 

Ouvrant, nte, adj. à porte o-e, à 
portes 0-68, porttien amaamifen ais 
ana; à jour o., päimäntoitteesfa. 
Ouvrer, v. n. tehdä työtä, työsken 

nellä. — v. a. malmistaa, tehdä, miljellä. 
Ouvreur, euse, s. owen-aulaifija 

(erittäinkin teaterisfa). 
Ouvrier, öre, s. työntelijä, työmies, 

tehtaalainen, Läjityöläinen; (dam) (no: 
ja, (ynnyttäjä. | 

Ouvrier, ère, adj. jour o., työpäi- 
wë, arfipüiwä; classe o-e., työmätli. 

Ouvrir, v. a. aulaista, atvata ; (futo.) 
affaa, awata; o. les jambes, lewittää 
jalat; o. les bras à gn, awoftlin was⸗ 
taan-ottaa; o. un avis, neumotella, eh⸗ 
botella. — S’o., v. r. ar'eta, amautua; 
Galjeta, revetä; puhjeta; lewitä ; (kuw.) 
(& qn), ilmaista mielenfä jkulle 

Ouvroir, m. yhteinen työhuone (nun⸗ 
naluostarisja), tehdas. 

Ovaire, m. (anat.) munafaria. 
j. muuanmunotoinen, 

J. mähempi woittokullu 1. 
trinmfi (romalaijilla) | 

6, m. munanmuotoinen koristus 
rakennukſisſa. 

Ovicule, m. k. €. ſ. 
Ovine, adj. f. lampaan». 

, Ovipare, adj. munimwa, munia te 
emä. 
Ovoide, adj. munanmnotoinen. 
Oxalate, m. fuolafehappoinen ſuola. 
Oxalide, /. Päenkaalt, fetunleipt, ve 

Wwonfuola (oæalis aostosella). 
Oxalique, adj. acide o., oralihappo. 
Oxycrat, m. etilasta, fokerista ja 

webestü tehty juoma. 
Oxydable, adj. jofa moi happoa ot- 

taa. 
Oxydation, Oxidation, /. bapotus, 

Japottaminen. 
xyde, Oxide, m. oribi. | 

N Oxyder, Oxider, v. a. hapottaa, ori» 
a 
Oxygénation, /. bapponemiuen. 
Oxygène, m. happo. 
Oxygéner, v. a. hapottaa. 
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glotte, adj. jolla on fuipot be | Oxyrhodin, m. ruuf 
Net 1. febbet. 

ter Imainen. 

medestä tehty juoma. 

ufun-etikka. 
Oyant, nte, adj. (fafit.) fe, jolle tili 

ne, m. terämä fulma. — adj. | on tehtävä. 
e, f. Oie. 

xymel, m. etilasta, hunajasta ja Ovène, m. haiſewa paifule nenäsfä. 

P. 

Pacage, m. laibun, fyönnösmaa. 
Pacager, v. n. läydä laitumella. 
Pacant, m. montka, maamoutta. 
in Pace, elinkautinen mankihuone 

(luostarisfa). 
Pacfio, 1. Paguefic. 
Pacha, m. turililainen pafba. 
Pachalic, wm. pafhalunta, paſhan 

lääni. 
Pachyderme, adj. paljunahlainen. 

re, adj. vanhaa titottaiva. 
Pacificateur, m. ja adj. raubanra- 

leutaja, rauhaa rakentama, rauhottawa. 

Pacification, f. raubanfowittaminen, 
metelin mafentaminen, raubottaminen. 

Pacifier, v. a. afettaa, faattaa rau⸗ 
botetuffi, rauhottaa, wiihdyttää. — Se 
P., v. r. afettua, rauhottua, miihtyä. 

Pacifique, adj. sauhalinen, rauhaa 
ralastama, raubaifa, hiljainen. 

acifiquement, adv. rauballifesti, 
biliaifesti. 

Paootille, f. fe tamaranmäärä, jota 
tulin laimamies faa mapaasti laimasja 
Tuljettaa, filä kauppaa D Ar fais 
ER tamwaroita; fafut kamfui- 
nenfa. 

Pacte, m. mälipuhe, fuostumus, ſo⸗ 
winto, fontrabti. 

action, f. ?. €. ſ. 
, v. «n. tehdä mwälipnhe, ſo⸗ 

pia, fuostna. 
Padou, m. padurihma, ⸗nauha, flo- 

rettinauba. 
Padouane, f. mitali muobostettu 

muinatemitalin mukaan. 
Padonantage, m. (wanb.) oikeus 

(yöttää elukat yhteijellä laitumella. 

Pagaie, f. inbialainen airo. 
Pagayer, v. a. ja n. foutaa india» 

latjella airolla. 
Page, m. pagi, bowinuorufainen. 
Page, f. fiwu (Tirjanlehden, paperi- 

lehden); p. à deux, trois colonnes, 
fatfi-, folmipalstoinen fimu. 
Pagination, f. fluujeu numeroitfe- 

— ita fut aginer, v. a. numeroi ut. 
Pagne, m. lankaan Paista, jota nee 

ferit kietowat myötäijilenjä. 
Pagnon, m. eräs hieno musta werka. 
Pagnote, 7. pelfuri, vaufla; mont 

p., paikka, josta täydesjä turmasja fo- 
pii taistelua fatfella. 

Pagnoterie, f. pelturins, arkuus. 
Pagode, E inbialainen temppeli 1. 

epäjumalankuma; kiinalainen porslini- 
nulle liikkumalla päällä; tndialainen 
tultaraha; (kuw.) ihminen, jolla on 
monenlaifia eleit 

Paiement, 1. Payement. 
Paien, enne, adj. ja s. palanalli 

nen; palana, e jumalien pa pre 
6, adj. trêtas, haurea. 

Paillarder, v. — elää. 
Paillardise, /. ivstaijnus, haureus. 
Paillasson, m. oltimatto, oltipeitto. 
Paille, /. olli, olkiforfi; fälö (me. 

talliteokjesja); pilkku kakiskimestä; p. 
d'avoine, ruumenet; homme de p. 
mitätön mies; la p. et la poutre, rifs 
la ja malla (raam ); rompre la p. 
puetaa fuostamns 1. fauppa; tirer à 
a courte p., arpoa 1. faëfea arpaa 

oltkiforfilla; p. hachée, filppu. 
Paille m. Jamesta ja wihneistä 

tehty feos, jolla jenmää fametaan. 
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Pailler, m. offilato; olfisauma; far- 

japiha; fanapiba; être sur son po 
olla tuin fuffo omalla tunkiolla, olla 
herrana omalla alallanfa. 

Paillet, adj. m. waaleanpunainen 
(miinistä). 

Paillette, /. paljetti, fulta-, hopea- 
hilwe; kultarae, kultajhmwä (jokijannas- 
ja); p. de fer, rauban wiilajaubot. 

ailleur, euse, s. offifauppias, of- 
jenmetäjä. 

Pailleux, euse, adj. jälöinen, mur⸗ 
tunut [metallista]; wiallinen [kalliski- 
westä]. 

Paillon, m. metallifila; p. de sou- 
dure, juotos-aine. 

aillot, m. wähäinen offimatrasfi; 
leipätammio kalerisſa. 

Pain, m. leipä; (lum.) ruola, ra- 
winto, elatus; metallihartko; kakku; p. 
bis, farkea 1. ruisleipä; p: blanc, wal- 

e bourgeois, foinen 1. nijuleipä; p. 
fotona leimwottu (eipä: p. bien levé, 
yin nonsjut (eipä; p. ferré, alipuo- 
elta palanut leipä; bouche du p., 
leimän alipuoli; queue du Pe leimän 
ylipuoli; p. d'épice, piparikallu; p. à 
cacheter, fuulalfa; p. à chanter, üt- 
lätti, hostia; p. de proposition, fat: 
fomusleipä; p. de sucre, foferitoppa; 
p. de cire, wabaïaffu; p. de beurre, 
woiköntti; p. de bougie, mabafietfura 
(fieffuratfi wyhditty  mahakynttilä); 
arbre à p., leipäpuu; p. de St. Jean, 
johannes-leipäpuu. 

Pair, adj. m. faman-arwoinen, yh⸗ 
tähymvä, wertainen; parillinen; p. et 
impair. pari tahi pariton (eräs nop- 
paispeli). 

Pair, m. wertainen; parilumpparni 
linnuista]; pari, tafasarwo, tafabinta 
lurfista] ; le change est au p:, fu 
on pari, werrattawat rabalajit omat 
tajahinasa. (fum.) être au p., olla 
taikli tehtämänjä täyttänyt; de p., wer⸗ 
taijena, yhtähymänä; hors du p., wer⸗ 
taifianja ylemämpi. 

Pair, 1. pääri, arivonimitys Rans» 
kasſa ja Englannisja; päärihuoneen jä- 
jen Ranskasja. 

Paire, f. pari, parilumppani. 
Pairement, adv. nombre p. pair, 
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. parillinen luku, josta puoli myös on 
| parillinen. 
| Pairesse, f. päärin puolifo. 
| Pairie, f päärin armo; päärin 
j lääni. 

Paisible, adj. vauballinen, raubaifa, 
tymen, fävyifä. 

Paisiblement, adv. vauballifesti j. 
n. €. 

Paissean, m. feimäs, johon wiini- 
löynnös fibotaan. 

aisseler, v. a. feimästäkä, riwut- 
taa (wiinilöynnölfiä). 

Paisson, f. laidun; wenytysrauta 
(nabfurin). 

Paissonner, v. a. ja n. täyttää lai- 
tumella; Cläydä laitumella; mwennttää 
muotia (Paisson'illa). 

Paitre, v. a. ja n. läydä laitumella, 
käydä ruohofhönnökellä ; käyttää 1. [yöte 
tää laitumella, paimentaa laitumella; 
mener p., fäydä paimenesja, karjasfa; 
envoyer p., ylenfatjeella tieltää. — Se 
P,, 0. r. rawita ]. elättää itfenjä [pe- 
tolinnuista]. 

Paix, f. rauha; raubanfowinto, rau- 
Ganliitto; fopu, fowinto, fuofio, lepo; 
Bylätti-astia, jota katolinen pappi tar- 
joo fuudeltawalfi uskollifille, fun tuo- 
wat nörilahjanja; Dieu lui fasse p., 
Jumala olfoon Hänen fiefullenfa ars 
mollinen. 

Paix, int! biljaa! 
Pal, m. tevotettu paalu (waakunas⸗ 

a). 
Palade, f. (laim.) airontweto. 
Paladin, m. $aarlo fuuren ritari; 

maeltama ritari. 
Palais, m. palatfi, linna, fomea ralen- 

nus; oileuston istuntobuone; oiteus- 
ton jüfenet yhteifesti, oikeusto; afian- 
ajajan fääty; jour de p., oifeubenkänn- 

tfi | nin päimä; gens de p., tuomari, afian- 
ajajat ja oileuston palmelijat. 

Palais, m. (uulafi, lati; (kuw.) maisti. 
alame, m. uimafalwo,. keſi. 

Palan, m. Bisfauslaitos laimasfa. 
Palanche, f. fanfa weben fantamista 

warten. 
Palanque, /. paalumarustus. 
Palanquer, v. a. (laim.) bisfata. 
P Uin, m. eräs tantotuoli In⸗ 

diasſa; (laim.) talja, pluti. 
ss 



Pala 

Palanguinet, m. ruoritalja falerisfa. 
Palastre, m. [ufonfoppa. 
Palatale, adj. f. ja s. f. lettre p., 

(fieliop.) lakeispuustawi. 
Palatin, adj. m. pfalakreimillinen; 

comte p., pfalatreimi. 
Palatin, m. palatini Unkarisſa; moi- 

moda Puolasja; ritarikartanon omis: 
taja. 

Palatin, ine, adj. os p-s, laenluut. 
Palatinat, m. palatinin armo; fuu- 

riruhtinas-lunta Pfalz; woiwodan ars 
mo Puolasfa. | 

Palatine, adj. f. maison p” Pfalz'n 
Beimofunta; princesse p., 1. palatine, 
pfalzkreiwinna; pfalzilainen prinfesja. 

tine, /. nabfa-, karwakaulus. 
Palaut, 1. Palot. 
Pale, f. ſulkulauta; fulluportin luut» 

fu; aironlapa; firfonfalfin peitto. 
Päle, adj. falpea, kelmed; maalea, 

himmeä; pâles couleurs, lälmetyö> 
tauti. , 

Palöage, m. jymäin, ſuolain lapioit: 
feminen laiwasſa. 

Palée, f. paalurafennus ; (laiw.) ai: 
tonlapa 

Palefrenier, m. tallirenki. 
Palefroi, m. paratiratfu, ratfu, wa: 

voratiu; ratju naifia warten. 
Palöographie, f. muinaistirja-tiede ; 

taito felmittää muinaiskirjoja. 
Paleron, m. Gemwofen lapa. 
Palestine, 7. erä8 laji painolirjai- 

mia. 
Palestre, f. pailla, misfä ruumiin 

harjotukfia pidettiin (muinoifila fan- 
foilla); vruumiinharjotuljet. 

Palestrique, adj. exercices p-s, 
ruumiinharjotukſet. 
ite m. kiwi, jolla maaliin beite: 

n. 
Paleter, v. n. heittää maaliin; teilata. 
Paletot, m. palttoo, püülyswiitta. 
Palette, JA maila; maalarin mwäri- 

lautanen; (tkirjap.) mwärilasta; fuonen- 
isfetys-ostia; weren paljous, jota fer- 
raëfaan isketään; kosketin (pianosfa): 
lasta, ftipi (myllynrattaasja); fyfilas- 
ta; aironlapa; Firjannitojan temppeli, 
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Palier, m. täännöslama portaisja; 
etehinen. 

alification, /. paaluttaminen wefi- 
rakennukfia warten. 

Palindrome, m. wärjy tahi fuora- 
fanainen lirjotus, jota fopii tafaperin- 
fin lukea. 

Palingönösie, f. uudesta ſyntymi⸗ 
nen. 

Palinode, m. runo neitſy Marian 
jaastuttamattomasta fiittämijestä. 

Palinodie, f. fanainja peräyttämi- 
nen 1. peruutus; chanter la p., peräyt: 
tää puheenja. 

Pälir, v. n. waaleta, talmeta, tal: 
mwettua. — v. a. malaista, waalentaa 
(fanfaita). 

Palis, m. paalu; paalutue; aiban- 
feimäs; aita; aidattu maa. 

Palissade, f. paalutus, paalmmarus- 
tus, palisjadi; paalu; penjas-aita. 

Palissader, v. a. paaluttaa; penfas- 
aidalla ympäröitä. 

alissage, m. puiden fitominen liis⸗ 
tasaitaan, ſpalier'ikfi. 

allissandre, Palixandre, m. pa- 
lisfanberi-puu, eväs puu punermanfini- 
filä ſuonilla. 

Pälissant, nte, adj. waalenemwa, tal: 
wenewa. 

Palisser, v. a. fitoa puut liieta-ai- 
dalfi 1. [palievitfi. 

Palladium (um — 00m), m. Miner: 
man fuwa, pallabium, Trojan fuoje- 
[usfuwa; (tuw.) fuojelus; (fem.) pal: 
lapins. lemu! 

allage, m. maallenoufu-wero. 
Pallas, 7. Pallas Minerwa; eräs 

tähtiskerö. 
alliatif, ive, adj. remède p., tau- 

tia liewittämä, maan ei parantama 
rohto, liewityslääke. 

alliation, f. peitteleminen, faunis- 
teleminen; liemwittäminen (taudin). 

Pallier, v. a. peitellä, faunistella; 
liewittää 1. re tauti. 

Pallium (um == oom), m. piispan 
wiitta. 

Palma-Christi, m. {. Ricin. 
Palmaire, adj. tämmen-, tämmenee- 

jolla kultakoristukjet kirjan (elkään bai. | jen kuuluwa. — m. lämmenjäntäre. 
netaan. 

Pâleur, f. falpeus, telmeys. 
Palme, /. palmupuu; palmupuun 

offa; x) — dimanche” des 



Palm 515 Pand 

p-s, palmufnnnuntai; remporter la| Pamplemousse, f. eräs fitrunapuu, 
P., faada woitto. 

Palme, m. italialainen mitta (noin 
8 tuumaa); (ämmenlemy. 

Palmé, 6e, adj. fümmenenmuototis 
ueu; uimalalmolla mwarustettu [wefi- 
lintujen jaloista). 

Palmette, f. palmulehden muotoi- 
nen foristus. 

Palmier, m. palmupuu. —' 
Palmipöde, adj. jolla on uimatal- 

wolla marustetut jalat [linnuista]. 
Palmiste, «n. faalipalmu. 
Palmite, m. palmun-hdin. 

Palpe, { tuntofarmwi, tunnustin 
LE Le 

Palpébral, ale, adj. filmälautafeen 

v, Pälpitant, nto, adj. tyhyttää, tyt- 
tou. 

Palpitation, /. tylytyö (jydämen). 
Palpiter, es. tylliä, tykyttää; 

Wwawabtaa, wärmähtää, märähtää ; wa⸗ 

"aitoa t, hen-lönttä b vuot, m. miehen-lönttäre; tyh⸗ 
mä talonpoika; poikanulikka. 

Paludier, m. juolauteittäjä. 
Palus (s ääntyy), m. lampi, allitfo, 

newa. 
Pämer, v. n. So Pp. v. r. mennä 

tainnoffiin, taintua, pyörtyä; p. de 
rire, fifabtna naurusta. 

Pämoison, f. taintumus, fifabtumi- 
uen, 
(pe Pe f. ovaan lehti, wiljaforren 
ebti. 
Pamphlet, m. tirjawihko, fentotirjia; 

berjaus-, häwäistyskirja, pamfletti. 
D taire, m. Derjauslirjain te- 

jä. 

pampelmofispuu; pampelmofi-fitruuna. 
Pampre, m. miinilöynnös, wiini⸗ 

puun meja. 
Pan, m. fanfaan taista; talinliemwe; 

lewy; muurin oja; feinü, fimu (moni- 
fulmaifen fappaleen); timantin järmä ; 
une tour à p-s, monilulmainen torni; 
pe de comble, taton pitfäfimu; p. de 
ois, tistifforatennus päärakennuljen 

etujeimän edesjä. 
Panaoée, f. [ääle, joka faiffi taudit 

parantaa; nimitys mouenlaifille apteli- 
rohtoille. 

anache, f. fulfatupfu, ſulkatöyhts; 
lirtfolampun ylipuoli; tolmikulmainen 
tafapinta holwisſa; monimärijet wii- 
wat lukanlehdesfä. 
= Panaché, 6e, adj. miimainen, kir⸗ 
jatva [tutanlehdestäj. 

Panacher, v. n. Se p. v.r. olla 
wiimwainen, kirjaa [kukan lehdestä]. 

Panacbure, f. wiiwaiſuus, lirjawai- 
juus [kukanlehden]. 

Panade, f. liemi, johon on felotettu 
murennettua leipää. 

se Panader, v. n. rehennellä, pöyh⸗ 
teillä. 

Panage, m. malju filain päästämi. 
festä terhometjään, 

Panais, m. palsternalla, morajuuri. 
Panard, adj. m. cheval p., lenfo- 

jalla hewonen, 
Panaris (s ääntyy), m. formitoi, ſor⸗ 

men-älämä. | 
Pancaliers, m. ja adj. des choux 

p., finilaali. 
Panoarte, f. jullijesti luettamalfi 

nanlattu kuulutus 1. tieto; paperikaja, 
firjarämä. 

Panchrest, m. f. Panacée. | 
Panerace, f. moimisteluharjotus, jo- 

hon kuului paininlyönti ja nyritifota. 
Pancratiaste (ti = fi), m. woittaja 

pancrace-woimistelusfa (1. e. f.). 
Pancréas, m. mahanesteen faniai- 

nen. 
Pancréatique, adj. mahanesteen-. 
Pandeotes, f. pi. panbeltit (roma- 

lainen lafifofoelma). 
Pandémoniam (um = oom ; m. Pas 

bojen yentien pääpejä; joukko paloja 
ihmifiä. 



Pand 

Pandioulation, f. tislotteleminen, 
fattotus. 

Pandour, Pandoure, m. panburi, 
unfavilainen fotamies. 

Panéfaction, f. leimänmalmistus. 
Panégyrique, m. julkinen fiitospnbe, 

tunniapu e, muistopuhe: faire le p. 
e gn. 
Panögyriste, m. fiitospubeiben, 

muistopuheiden pitäjä. 
Paner, v. a. ripotella murennettua 

leipää jnlin päälle. 
Panerée, f. topallinen (juustoa). 
Panesse, f. {. Paonne. 
Paneterie, f. leipä-aitta; howin lei⸗ 

polaitos ja flinä olewa palmelusmäti. 
Panetier, m. leipä-attan hoitaja; 

grand p. de France, funintaallifen 
eipälaitoljen tarkastaja. 

anetière, f. leipäpusfi, eväspuski. 
Paneton, m. {. Panneton. 
Pangolin, m. (eläin.) fuomuffo (ma- 

nis). 
Panicaut, m. eräs kaswi (eryngium). 
Panicule, JA (ta8mw.) röyhy, terttu. 
Paniculé, 6e, adj. röyhynmuotoinen, 

tertunmuotoinen. 
Panicum (um=oom), Panic, m. 

birsfi. 
Panier, m. toppa, fori, waſn, taja; 

fopallinen; wannehame, tkalanluunlie- 
peet; p. de coche, waunuinfoppa; p. 
de bonde, merta, ryfä; p. percé, (kuw.) 
tublari. 

anification, /. leimänmalmistus. 
Panigue, ad terreur p., äkillinen 

ja tyhjästä tullut jäikähdys, hirmutus, 
panillinen fäiklähdys. 

Panne, . plytysfi, Iesfinki; ihra; nis⸗ 
fasorfi; se tenir, rester en p., jättää 
afia parempiin aitoihin. 

Panneau, m. balatun kiwen fliwu; 
tehikosja olema laaka, lauta 1. pohja 
puusta, lafista j. m.: p. de porte, 
owipeili; p. de fer, rantalaata febi- 
tosja; werkko, anfa; fatulanpaatfa. 

Panneauter, v. n. twirittää anfoja, 
permiä; laskea werkkoja. 

Panneton, m. awaimen lehti. 
Pannicule, f. rasmalelmu. 

= Pänonoeau, m. finetti awoimien kir⸗ 
jeiben, julistukjien (j. m. f.) alla; waa- 
tuna tihlakuntien pyykikimisjä, ja ta 
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fawariffoon otetuieja huoneisfa; palo- 
maluutusmerkkli waluutetun huoneen 
feimäsjä. 

Panoplie, f. täyfi fota-aju; täydet 
tamineet. 
Panorama, m. jlun feubun kuwa 

fuuresja ympyräifesjä taulusja, fiten 
Mitetty että katfojan afema on taulun 
keskellä, josta hänelle on joka haaralle 
wapaa nälö=ala. 

Pansage, m. hewoshoito. 
Panse, f. maba, pöntämaha; märeh⸗ 

tiwien eläinten enfimäinen maha, pötfi, 
mabalautfu; a kirjaimen faarewa oja; 
il n’a pas fait une p. d'a, ei hän ole 
niin mitään, rahtualkaan tehnyt. 

Pansement, m. fitominen (haawan), 
baawanboito; hewoshoito. 

Panser, v. a. fitoa X 8 bot- 
taa (faivaita, haamoja, hemofia); ruo- 
tota, korjata, maalia (hewofia). 

Pansu, ue, adj. ja s. mabalas; ras⸗ 
wamaha. 

Pantalon, m. houſut; ilmeilijä, har⸗ 
Teiffi (italialaifisja komedioisſa). 

Pantalo e, . ilweilys, kujeet, 
narrintelo. 

Pantelant, nte, adj. wohottawa, ben- 
gähtämä; chair p-e, teuras-eläimen 
wielä mapifema liha. 

Panteler, v. n. wobottaa, läähöttää, 
hengähtää. 

Panthéisme, m. oppijärjestelmä, jon- 
fa mukaan ei ole muuta Jumalata luin 
itfe luonto. 

Panthéon, sm. (muin.) eräs temppeli, 
joka oli pyhitetty kaikille Sumalille yh⸗ 
teifesti; (nyt) komea rakennus Pari 
fisla, johon jalojen miesten ruumiit 
haudataan. 

Panthöoniser, v. a. myöntää hau⸗ 
tausfija Pantheon'isfa (t. €. f.). 

Panthère, f. pantteri. . 
Pantière, f. linnunwerffo punéja. 
Pantin, m. paperista leitattu ihmis 

tua, jonka jäjenet faabaan liikkumaan 
langasta mwetämällä. 

antine, /. lantalimppu. 
Pantiner, v. a. panna langat kim⸗ 

mato h { Ua pii antographo, sn. fone, jolla piitus- 
tulfia fopioitaan. 



Pant 

Pantoiement, m. bengeu-abbistus 
(finnuisfa). 

Pantois, adj. m. abbasbentinen, ab- 
basrintainen; (luw.) hämmästynyt. 

Pantomötre, m. fone, jolla fopii 
mitata korkeus, pituus ja kulmat. 
Pantomime, m. pantomimi, eleillä 

näyttäminen 1. fuwaaminen, panto- 
mimi. 

Pantoufle, f. tobweli; mettre ses 
souliers en p. tallata tenkänjä fan- 
nantalaifet. 

Paon (o ei äänny), m. riilinkulko. 
Paonne (== paan), f. riikinkukon naa, 

ras. 
Paonnéau (— panoo), m. riilinku> 

Ton poikanen. 
se Paonner ( —panee), v. r. feilo- 

tella, rehennellä, pöyhistellä. 
Papa, m. ijä, pappa. — Grand p., 

waari, ifän:ifä, äidineifä. 
Papable, adj. joka moi tulla paa- 

wikſi malitulf. 
Papal, ale, adj. paawillinen. 
Papas, m. greelalais-fatolinen pappi. 
Papauté, f. paaminimalta, paawin- 

arwo. 
Pape, m. paawi. 
Papegai, m. linnunkuwa ampuma- 

maalina. 
Papelard, m. ullopyhä. 
Papelard, rde, adj. ullopyhä, ulfo- 

fullattn. 
Papelardise, f. ullopyhyys, ulkolul- 

. laijuus. 
Papeline, 7. eräs filkkilankaan laji. 
Eaperasso, f. manba firjotettu pa- 

perifäly. 
Paperasser, v. m. laiwaa wanboisfa 

firjarämisfä; paperia töhriä 1. töhertää. 
Paperassier, m. wanbain kelwotto⸗ 

main paperijälnjen fofoilija. 
Papesse, f. naispaami. 
Papeterie, /. paperitehdas; paperis 

Tauppa. 
Papetier, m. paperilanppiae. 
Papier, m. paperi; aftakirja, afiapa- 

peri; muistokirja, -liista; paperiraba; 
p: à écrire, Tirjotuspaperi; p. à impri- 
mer, painopapri; p. mécanique, ma 
finapaperi; p. timbré, marqué, fartta- 
paperi; p. gélatine, läpikuultava pa- 
peri; p. peint, p. tenture, tapetipa- 
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| peri; p. cartier, forttipaperi; p. maché, 
: papertsislos; p.-monnaie, paperiraba; 
prouver papier sur table, afiatir- 
joilla tobeffi näyttää; — p-s, pl. ar» 

| tvopaperit, taltiopaperit, welfelit, wel⸗ 
falirjat; p.-nouvelles, janomalehdet. 

Papili nacé, 66, Papillonacé, 6e, 
adj. ja s. raté perhomainen; — p-8, 
J. pl. perhomaijet kukat, hernekutat. 

apillaire (1 ei pehmene) adj. ſyy- 
läinen, ruuppainen, nystermätnen. 

Papille (il ei pehmene), 7. fyylä, 
runppa, nystermä. 

Papillon, m. perho, jet 
Papillonner, v. n. liebua, buifennella 

1. (öykähdellä yhdestä toifeen. | 
Papillotage, m. filmänmwilahdus, wil⸗ 

kaſn; wälähdys, kimellys; (kuw.) tyhjä 
kiiltokoru; hiusten kietominen paper 
rulfiin kutrikſi; paino⸗arkki, jota kirjai⸗ 
met owat ſoasſeet. N 

Papillote, j. biuspaperrus; paperiin 
fiebottu lonwebtt. 

Papilloter, v. n. märmähtää [filmä- 
luomista]: les yeux lui papillotent; 
wilkkua, wilkahtaa; (kuw.) Itialfi [ois- 
taa, häikäistä [kirjotustamwasta); fo- 
laista painopaperi [kirjaimista]. — 
v. a. tietoa hiukſet paperrulkfiin. 

Papillots, m. pl. täplät fuumetau- 
bisfa. 

Papisme, m. paawilaifuus. 
Papiste, adj. ja s. paawilainen, paa- 

millinen. | | 
Papolâtre, m. paawinfumarta]a. 
Papules, f. pl. fnumannpplüt. 
Papyracé, 66, adj. paperinlaltainen. 
Papyrier, m. eräs filkkiäispuu. 
Papyrus (s ääntyy), m. eguptilüt- 

nen papyrus-faswi, jota muinoin läy- 
tettiin paperina. 

Pâque, f. Suutalaisten pääjiäinen. 
Pâque, Pâques, m. fristittyin pää- 

fiäinen; — f. pl. pâques p. ileuries, 
palmufunnuntai; p. closes, enfimäi» 
nen funnuntai pääjiäifestä. 

Paquebot, m. wähempi laiwa mat 
fustamwaifia ja myttytamaroita warten. 

Paguer, v. a. latoa ja (uolata filliü. 
Pâquerette, f. (tasw.) fatafauno 

(bellis). | 
Paquet, m. mytty, tullu, fimppu, 

palla, paketti; (Puw.) lihawa kömpelä 



Par, 

ihminen; ifäwë, rafitukjena olema ben. 
tilö feuvasfa; plier son p., pötktä mat: 
tfoihinja; donner dans un . ANtAN» 
tua anfaan, tulla petethEfi: onner à 
qn son p., tullia fuu jlulta; faire un ! 
p., des p-s sur gn, panna mwafbeita 
liitleelle jkusta; risquer, hasarder son 
P., 18faltaa 1. panna kaupalle, arwata, 
ryhtyä jhlin. 

ar, prep. tarfottaa a) paillaa: faut- 
ta, yli, »tfe, -8fa (-8fU): il a passé p. 
Paris, hän on kullenut Parifin kautta; 
p. où? minkä kautta; p. mer, p. terre, 
meritje, maitfe; se promener p. la 
ville, p. les rues, p. les Champs, kä⸗ 
mellä taupungisſa, kadnilla, pelioilla; 
être toujours p. chemins, yhä oleskella 
tulusfa; par toute la Finlande, yli foto 
Suomenmaan; p. tout, kaikkialla; je- 
ter p. terre, heittää maahan; b) aikaa: 
p: le principe, enfi-alusja; p. le beau 
temps, p. le mauvais temps, jymän, 
pahan fään kestäesfä; c) mibin tartu- 
taan, läydään Fiinni: prenez le p. la 
main, tarttulaat hänen käteenſä, pitä- 
läät kädestä; tirer p les pieds, we⸗ 
tää jaloista; d) fnytä, wai 
noa, telijätä, tapaa: p. crainte, 
losta; p cette raison, fiitä fyystä; il 
a été élevé par moi, hän on minin 
laëwattama; l’Iliade p. Homère, Ho⸗ 
meron 1. Homeron tekemä Iliadi; p. x 
jeu, p. mépris, piltalla, lentatfeesta ; 

. force, mätlimallalla, wälifin ; p. bon- 
eur, fattumalta, onnenkaupalla; p. 

hazard, fatunnaifesti, fattumalta; p. 
tas, läjittäin; p. pièces, fappaleittain ; 
p. mois, p. année, tuulauteenja, wuo⸗ 
teenja; p. fois, mälimmiten, joskus; 
commencer p. le bout, aikaa toijesta 
äästä; il a commencé par m'em- 
rasser, aluffi jän minua FE j'ai 

fini par le pardonner, loputſi annoin 
hänelle anteeffi; de p. le roi, funin- 
laan füelustü ; P- quoi, mistä fyystä; 
d) wannomista ]. [lupausta jukin kautta: 
je vous conjare p. notre ancienne 
amitié, rufoilen wanhan ystämyytem. 
me fautta; p. ma foie, rehellijyyteni 
puolesta. — Par après, adv. perästä 
päin, jälleen. — Par yhdistettynä fija- 
fanain fansfa: par-decà, par-delà, j. 
n. e., k. afian-omaiflin patttoihin. 
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utinta, kei |] 

Para 

Parabole, f. wertaus; (mittausop.) 
parabeli, N 

Parabolique, adj. wertauffen tapai- 
nen, mertaulfellinen. 

Paraboliquement, ado. wertaukſella. 
Paracentôse, jf. Ponction. 
Parachövomont, m. walmiikſi faat- 

taminen. 
Parachever, v. a. walmiiffi ſaat⸗ 

taa, täyttää. 
| Parachronisme, m. ajanlasku-mirhe, 
jolloin tapaus pannaan myöhHemmälfi 
luin fe tobellifesti tapahtui. 

Paraohyte, m. putonsmarje. 
Paraclet, m. (raam.) fobbuttaja. 
Parade, f. näytös, näyttely, fatfel 

tawakſi afettaminen; prameus, fomeus, 
juhla⸗; ilmeet ]. fujeet, joilla ilweili⸗ 
jät näyttelyhuoneenfa edustalla boutut- 
telewat mäkeä fjään; filmänkäännös, 
näön muotfi tehty temppu; hemwostori, 
pailla mistä hemoskanppiaat näyttele: 
wät hewoſianſa; parati, fotamies-nünt- 
telö; mäistös (miekkailusja); lit de 
p., tuumiin juhlamuode (fitä jullijesti 
efittäesfä); habit de p., juhlamaatteet : 
a p. vaut mieux que la pièce, il- 

pes | meet näyttelyhuoneen edustalla owat 
paremmat luin fifällä näytettämät; c’é- 
tait une p., oli maan näön wuofft teh- 
tyjä temppuja; i] n’est pas heureux 

la p. e han ymmärrä ſukkelasti 
wastata foffapubeifin; faire p., (laiw.) 
lannistaa laima lipuilla. 

Parador, v. a. (laiw.) liikkua lai- 
woilla, ikään luin ryutäykſen hankkeisfa; 
faire p. une cheval, panna hewonen 
liiluntojanfja näyttämään. 

Paradigme, m. (fieliop.) paradigma. 
m. parabiifi; katjelija-is- 

tuimet faton rajaeja teaterin ſiwuilla. 
Parados, m. jelkämarustue. 
Paradoxe, Paradoxal, ale, adj. lum- 

maumietteinen, erislummainen, ylei 
jestä ajatusmenosta eroawainen, para- 
bolfilinen; eriskummallifia mäitökjiä 
ralastaiva. 

Paradoxe, m. fummanmietteinen 
wäitös, paraboffi. . 

Parafe, Paraphe, m. tynänpyöväys 
alletirjotutjen peräsjä; nimimerkki, puue 
mertti, 



Para 

Parafer, Parapher, r. a. panna ni- 
mimerlki 1. puumerffi alle. 

Parage, m. fyntyperä, fääty; de 
haut p., forfeasta aatelisfumusta. 

arage, m. mevenfeutu, anffuripaits 
fa, purjehdusivefi, ⸗wäyld; leweys⸗aste. 
Par v fielen turpominen. 
Paragoge. f. lirjaimen J. tamuun 

lijääminen fanan loppuun. 
Paragogigue, adj. fanan foppuun 

liitetty. 
+ Paragraphoe, m. pyläle, paragrafi; 
pyläleen mertti. 
. Paragaante (ua —%a), f. labja, 
juomaraba. 

Paraisonner, v. a. puhaltaa lafia. 
, Paraisonnier, m. peililafin-pubal» 
aja. 
Paraiter, v. n. näkyä, näyttäytyä, 

näyttäitä; ilmaantua; loistaa, pistää 
filmiin; näyttää jltkin; tulla ilmi, tie 
tylfi, tunnetukfi; faapua, tuka efille; il 
y paraît, fitä hymin moi huontata (ul: 
onaifista merkeistä); il n’y a rien 
ui n’y paraisse, on aiwan filmin näh. 

tämää, felmää; ce palon paraît trop, 
— pistää liialfi filmiin; s’il paraît 
que vous l’avez fait, jos tulee ilmi, 
että olette fen tehneet; il me parait, 
minusta näyttää. 

arallactique, adj. (tübtit.) paral- 
laftillinen. 

Parallaxe, /. parallatfi, taimaantap | Ÿ 
paleen nüennäifen ja fen tobellifen ajes 
man wäli. 

Parallèle, adj. yötäjuuntainen, rins 
nalfainen. — f. yhtäjuuntainen miima. 
— m. lemweyspiiri (maapallolla); wer⸗ 
taus aus. 

_ Parallèlement, ado. yhtüjuuntaifes- 
ti, vinnalfain. 

Parallölipipöde, m. [uuntiotahokas, 
parallelipi edi, kuutio. 
P 6lisme, m. tyhtäjuuntaifjuus, 

riunaffaifuus. 
Parallélogramme, m. yhtäjuuntio, 

fuunnitas. 
* Paralogisme, m. wirbheellinen pää. | 

telmän johto. 
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Paralytique, adj. bermoton, bal: 
watti. 

Parangon, m. efifuwa, wertaus; eräs 
ainolirjaimien laji. — adj. mirheetön 

allistimistä]. 
Parangonner, v. a. werrata; ta- 

fata eri painoklirjaimistojen korkeus. 
Paranomasie, 1. Paronomasie. 
Parant, nte, adj. loristama. 

Paranymphe, sn. nuobemies (muin.); 
lähettiläs, joka faattaa ruhtinattaren 
uolifonfa luo; ylistyspuhe alademilli. 
ken arwojen autamistifoisfa. 

Parapot, m. rintawarustus; lüfi 
punt, laibepuut. 

Paraphe, f. Parafe. 
Paraphernal, adj. m. ja s. biens 

p-aux, Waimon omaifuus pli myös 
täjäisten. 

Paraphrase, f. toijilla janoilla fe- 
littäminen; pahalle päin kääntäminen ; 
(kuw.) pitkät fiertopubeet. 

Ferap raser, v. a. toifilla fanoilla 
felittää 1. efittää; tehdä lijäytfiä kerto- 
mukjeen. 

Paraphraseur, euse, s. monijanais 
nen felittäjä; pitkäpiimäinen puhuja. 

araphraste, m. felittäjä. 
Paraplégie, f. bermottomnus. 
Parapluie, m. fateenwarjo. 
Parasangoe, f. (muin.) perfialainen 

eninlulma. 
Parasoève, f. johtopude faarnaan. 
Parasélène, f. pilvikuu, faunfappi. 
Parasite, adj. ja m. parafitinen; 

fuoffawieras, kärkhymierad, nortlo. 
Parasitique, 7. norte, norfottami- 

nen. 
Parasol, m. päimänivarjo. 
Paratonnerre, m. uffofenjobbatin. 
Parâtre, m. ifäpuoli. 
Paravent, m. tuulenfuoja, wiiman- 

fuoja: p. de papier, d'etoffe; allu. 
nanluullu. 

Parbleu, int. (fupistunut par le ciel 
bleu), totta tofiaan; no faateli. 

Parc, m. puisto, metfäpuisto, huwi⸗ 
puisto; [yönnsshaka; lammaspiha, sai- 

Paralyser, v. a. tehdä BGermottos| tuus; aituus järmwenrannalla fafan- 
malfi, balwauttaa. 
— 

pyyntiä tahi elämien kalain fäilyttä. 
ysie, f. hermottomuus, hal⸗ mistä marten; tykistön marasto; wa⸗ 

paus. rastobuone tyfistüt marten. 
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Parcage, m. eläinten pitäminen ai- 
tuuljesja. 

Parcellaire, adj. cadastre p., maa- 
irja. 
Paroelle, f. wähäinen ofuus, pieni 

oja, muru. 
Paroeller, v. a. jafaa wäbiin ofiin. 
Parce que, konj. tuin, losta. 
Parchasser, v. n. pyytää otus mä- 

jyttämällä; lopettaa metfästys otukſen 
tappamalla. 

Parchemin, m. pergamenti, nabla- 
paperi; p. vierge, faritfojen nahoista 
tehtyy pergamenti. 

Parcheminerie, f. pergamenti-teb- 
das, -walmistus, -fauppa. 
Parcheminier, m. pergamentin wal- 

mistaja. 
Parci, Par-lä, f. Ci. 
Parcimonie, f. jäästämäifyys, fai- 

tuus. 
Parcimonieux, euse, adj. fäästä- 

mäinen, faita. 
Parcourir, v. a. juosta läpi, lop⸗ 

puun, päähän, kuljes ella 1. matkustaa 
halki; (kuw.) hätimmiten filmäillä 1. 
latfabtaa läpi. 

Parcours, m. oileus määrätyllä wuo- 
ben ajalla käyttää wierasta 1. yhteistä 
laibunta. 

Pardi, Pardieu, int Jumal? anta! 
Par-delà, t. Delà. 
Par-dessous, 1. Dessous. 
Par-dessus, m. päällystaiti; £. Des- 

sus, adv. 
Par-devant, f. Devant. 
Par-devers, 1. Devers. 
Pardon, m. anteeffi anto, anteeffi anta- 

mus; armo, armahtaminen; rukoushetki. 
ardonnable, adj. anteelfi annet. 

tawa. 
Pardonner, v. a. (a gn) antaa 1. 

juoda auteekfi; juoda armoa, armab- 
taa; fallia, fietää. 

._ Paré, 6e, ad. foreiltu, firottu; (la- 
tit) nlos-oton 1. ryöstön alainen. 

, Pariage, m. yhteinen omis- 
tus-otleus. 

Paréatis (s ääntyy), m. tästy ala-oi- 
keustolle päätökjen toimeenpanemifesta. 

Pareaux, m. pl. werkon kiwelſet. 
P rique, adj. färkyä liemwittäwä; 
järkyä Ukemittämä lääke. 

Pareil, oille, adj. famantaltainen, 
famanlaatuinen, yhtä hymä; wertai: 
nen; fama; à p. jour, jamana päimä- 
nä; sans p., werraton. — m. ja f. 
wertainen; à fa p-e, famalla lajilla ; fa: 
mantverran. 

Pareillement, adv. niin-ifään, fa 
malla muotoa. 

Parölie, m. {. Parhélie. 
Parement, m. foristus; alttarivaate; 

bibantüänne, rintapielen käänne; mnu- . 
raus 1. meistotyön ulkopinta; Pimen 
ulkopinta muurisfa; tienfyrjän veunuss 
taminen kiwillä. 

Parenchyme, m. jofaifen fijälmykjen 
omituinen aines; kaswin ytimelinen 
aines. 

Parönöse, f. warotus⸗, kehotuspuhe. 
Parénétique, adj. opettama, marot- 

tava, kehottaa. 
Parent, te, s. fufulainen, Geimolais 

nen, lanfo. — Parents, m. pl. wanhem- 
mat, efisijät, efimanhemmat. 

Parentage, m. (wanh.) 1. Parenté. 
Parentö, 7. fnfulaifuus, beimolai- 

fuus, laulous. | 
Parentèle, /. fulu, jululaifet. 
Parenthèse, f. wälimuistutus, ful- 

kumerkkeihin pantu muistutus; fulku⸗ 
metfit (); ouvrir la p. panna enfi- 
mäinen julkumerkki ( ; fermer la P., 

nua toimen fullumerkki ) ; par p., 
mwuntennen, 
Parer, 7. a. foristaa, foreilla, kan⸗ 

nistaa, firoa, muodostaa fopimalkfi, mu- 
kawakſi, ſiewäkſi; walmistaa; mäistää, 
farttaa, estää (mieltailueja); (do, con- 
tre) fuojella, marjella; (laiw.) fnoria 
1. panna felkeälle; p. le pied Pan che- 
val, tuolla hermojen kawio. — v. «m. 
(a) estää; torina, fuojella itfenfä jltfin; 
Urkiä pyfähtyä [ratfusta]. — Se p, 
v. r. loreilla, kaunistaa 1. firoa itfen tä! 
(de) fomeilla, npeilla; warjella, fuo- 
jella itfeänfä jitfin; karttaa, waroa. 

Parère, m. lauppamieben ilmotus 
| tauppasafiain fuhteen. 

Paresse, f. laiskuus, merkkaijuus, 
witkalliſuus. 
Paresseux, ouse, adj. laiska, werl- 

lainen, witfallineu. — s. laisfuri; lais» 
fiaiuen (eläin). 



Parf 

Parfaire, v. a. laittaa malmiilfi, 
panna täyteen funtoon, päättää, lopet- 
taa; täyttää mitä puuttuu; (lalit.) 
ajaa viita-afia loppunn. 

Parfait, aite, adj. täydellinen; täyfi: 
obscurité p-e. 

Parfaitement, adv. täydellijesti, oi⸗ 
walliſesti. 

Parfait, m. (fieliop.) perfelti (mens 

aire fanfain kehittä , m. lankain lehittäminen 
fUttilankaasta, hopea⸗ 1. — 
nasta; kehityt langat. 

Parfiler, v. a. kehittäu fillki-, ho⸗ 
pea- 1. kultalangat fanfaasta. 

arfllure, /. I. Parfilage. 
Parfois, adv. wälimmiten, joslus. 
_Parfondre, v. a. fulattaa märiä la⸗ 

fin 1. emaljiteokfeen. 
. Parfournir, v. a. varustaa täydel- 

[ijesti faifilla tarpeilla. 
Parfum, m. haju, lemu; hywänhajui⸗ 

nen aine; fuitfutus. 
D: er, v. a. lemittää hymä haju 
join; faattaa hymänhajuifekji; fuitfut: 
aa. 
Parfumeur, ouse, s. baju-aineiben 

mwalmistaja 1. Paupptas. 
Parfamoir, m. jnitfutuspannn. 
Parhélie, Parölie, m. anringon, päi- 

wän fappi. 
Pari, m. weto, meilla; fe mitä mes 

toon on pantu. 
Paria, m. Snbian brabma-usloisten 

lanfojen alhaifimpaan mäestöluokkaan 
kunluwa ihminen, parta. 

Pariade, f. peltopyiden paritns-aila ; 
peltopun pari. 

Pariage, 1. Paréage. 
Parier, 0. a. Ityöbä metoa, panna 

wetoa. 
_Pariétaire, f. eräs faswi (parista- 

via). 
Pariétal, adj. m. os pariétaux, pää 

laen, fiireen lunt. 
Parieur, m. webon lyöjä. 
Parisette, /. fudenmarja (paris). 
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fus; efineiden mertaileminen heidän 
yhtäläijyytenjä ofottamifekfi. 

Parjare, m. määrä wala, patto- 
wala; tvalapatturi, walapatto. — adj. 
walapattoinen, kavala. 

se Parjurer, v. r. tehdä 1. waunoa 
määrä mala; rilfoa walanja. 

Parlage, m. fanatulma, lörpötys. 
Parlant, nte, adj. puhuma; lielemä ; 

elelemä, kumailema; fattuma, fopima. 
Parlement, m. parlamenti; yli-oi» 

lensto; yli-oikenston tuomiolkuunta; yli. 
oileustou istunta-aila; englantilainen 
parlameuti: pli. ja alihuone. 

Parlementaire, adj. parlamentilli⸗ 
nen, parlamentia koskewa, parlamenti: : 
vaisseau p., latma, jota lähetetään wi- 
hollisten kansja tarpeellifia wälipubetta 
wartett. — m. parlamentin puolustaja 
Gnglaunin wallankumonkſen aikana; 
parlamentäri, lähettiläs, joka täy toi- 
mittamasja mihollisten fansfa tarpeels 
lifla wälipuheita. 

Parlementer, v. n. teslustella, eh- 
botella, hieroa fomintoa, antanmista 
ehdotella; fopia. 

Parler, v. a. ja n. puhua, fanella, 
puhella, jutella, haastella, palinoita; 
pitää puhe; lanfua mietteenfä; p. du 
nez, puhua nenäänjä; parlez moi de 
cela, fepä telpaa, kelpaa kuulla; géné- 
ralement parlant, yleijeen puhuttu; p. 
affaires, puhua afioista; (kuw.) p. pour, 
puhua jkun edukfi, olla, tulla kun edulfi; 

. contre, puhua jluta mastaan, olla 
aitatfi, mahingolfi. 
Parler, m. puhe, laufuntotapa ; ään 

täminen, murre; le p. normand, nor 
mandilaismurre. 

Parlerie, /. lörpötns. = 
géarleur, euse, s. lörpöttäjä, jaarits 

telija. 
Parloir, m. wastaan-ottohuone(luos- 

tarisfa, lafaretisja y. m.). 
Parmesan, m. parmefani-juusto. 
Parmi, prep. joufosfa, feasfa. 
Parnasse, m. Parnasſus⸗wuori; 

Parisienne, /. eräs aitvan pieni pai» (119.) taunokirjallijuns, runous. 
nolirjainten laji. arodie, f. parodia, pilfkamutkaelma, 

Parisis (s ääntyy), adj. erään wan- | iwakuwaus; ennen tehtyyn melodiaan 
haan aikaan Pariftsja myntätyn rahan | fowitetut fanat. 
nimitys. 

Parité, j. yhtäkäijyys, yhtäpitämäi. 
Parodier, v. a. pilfallifesti mukailla, 

parobdierata. 



Paro 

Paelmien kirjottaja. 
Paroi, /. feinä, mälijeinä; nenü- 

ruéto. 
Paroisse, f. pitäjäs, fenralunta; pi- 

téjääntir{lo. 
Paroissial, ale, adj. pitäjääjen luu- 

lua, pitäjään. 
Paroissien, enne, s. pitäjäänmies, 

pitäjääläinen; (kuw.) hengellinen lam- 
mas; rutouskirja. 

Paroître, 1. Paraitre. 
Parole, /. fana; pube, pubelabja, 

ääni; Üüutiminen, äännös; puheen- 
laatu; lanſunto, lauſe, muistettawat 1. 
merfillifet fanat; faunopubeliaifuns; 
lupaus, wakuntus; tunnnsfana, paroli ; 
passe pe pasfi (pelisfä). 

Poroli, m. enfimäifen woitetun pe- 
lipanolen Ckahdenkertaifesti pitäminen 
(Farao-pelisjä). 

Paronomase, f. äänen puolesta fa: 
manfaltaisten mutta merkitykenjä puo- 
festa eriämäisten ſanain käyttäminen 
ſamasſa laufeesfa. 

Paronomasie, f. fanain yhtä-ääni- 
ſyys eri kieliejä. 
Paronyme, m. fana, jola fyntynjä 

tahi muotonja puolesta on toifen fa- 
nan fansfa famanklaltainen. 

Parotide, f. formarifa; ajos korwa⸗ 
rifasfa. 

Paroxysme, mm. älillinen taudin 
puusla, parokkysmo. 
P , m. Immi, joka ulottuu läpi 

foto fetnän; aluskimi. 
ue, f. Waiheetar, Ofatar (mui- 

natelanfjain taru-opisja). 
Parquer, v. a. ſulkea aituutfeeu; 

(yöttää ha'asfa, miitysjä; afettaa ty- 
kistb kuormastoineen yhteen paikkaan. 
— v. n. olla ha'alfa, lammastarhasja. 

o V. 7. ajettautna tykistön 
fansfa johkin. 

uet, m. pailla tuomarin ja 
afian-ajajain istuinten mälillä oikens- 
tobuoneesfa; wirkahuone; wirlalunnan 
miehistö; welfelifauppiaitten paiffa pör- 
fisfä; tila foittofunnan ja fatjojain wä- 
llä teateriéfa; pappien penkki protes- 
tantifisja Tirkoisja; parketti-lattia; ſei⸗ 
näln Pehikökä kitunitetty peili; p. des 
huissiers, wabtimestarien huone. 
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Parodiste, m. parodiojen, pilllamu- 

Part 

Parquetage, m. lattian parlettitus; 
feinään kiinnitetty peilikehitkö. | 

Parqueter, v. a. warustaa parletti- 
lattialla. | 

Pargueterie, f. parlettitus-taito. 
Parqueteur, m. parletin tekijä. 

Parrain, m. tasteen todistaja, Lum, 
mi; todistaja lirkonkellon wihlimijesjä; 
ritari, jofa faattaa efiin ritarikfi lyö⸗ 
tämää afelantajaa; fotamies, jola fitoo 
ammuattaman fotamiehen filmät. 

Parricide, m. ijänmurha; huniulaan- 
murha; likeifen fuklulaijen murha; il. 
fimnrba; ijänmurhan, Ukimarhan j. n. 
e. tekijä; ijänmaan-kawaltaja; — adj. 
jää murhaama; murbamielinen, mur: 
haawa. 

Parsemer, v. a. ripotella, waristaa 
täyteen, fewitellä jtfin launistukjelfi: 

. de fleurs, ripotella Euffafla täyteen; 
es prairies se parsèment de fleurs, 

niityt täyttyvät kukkafilla. 
Parsi, !. Guöbre. | 
Parsimonie, j. m. €. Parci.... 
Part (t ääntyy), m. äskenjyntynyt 

lapfi; lapjeufaanti. 

Part, f. oja, ofuus, ofinko, perintö- 
ofa; ofallijuus; pailla, haara, puoli, 
fulma; faire la p. à gn, de gn, mää» 
rätä jfun ofa; faire la p. au plus jeu- 
ne, ottaa weljen-oja; etre en p., de 
p. avec gn, ottaa ofaa itun fausfa 
jhkin; avoir p. à W olla jbtin ofal- 
linen; prendre p. à., ottaa ojaa jhlin; 
donner p. de gc., autaa tietoa jotkin; 
billet de faire p., 1. billet de p., il. 
motuskortti; faire la p. de, ottaa lu⸗ 
luun, pitää lukua; prendre en bonne, 
mauvaise p., paina 1. ottaa hywälfi. 
pabaffi, pahaitua; pour ma p. minä 
puolestaui; nulle p., ei misfään ; guel- 
que p. josſakin pailasja; autre p., 
munalle, muualla; d'autre p., munal- 
ta, toifelta puolelta; de p. et d'autre, 
jota haaralle, joka haaralta; de toute 
D de toutes jofa baaralia, 
ailkialta, kaikkialla; de B en p., la⸗ 
witfe, publi; à p. fyrjään, erillenjä, 
erinäinen, erityinen, paitfi, futuun ot- 
tamatta; raillerie à + pilat fiffenfi ; 
à p. moi, à p. soi, itfelfeni, itielfenfà ; 
la plus p. fuurin oja, 



Part 

P 6, m. jalo; ofuus, oja, pe 
vintö-ofa; jafofiria; fobtalo; äänten 
Tankeeminen tajan kummallekin puolelle 
(äänestyjesjä); faire p. de gc. avec 
gn, jakaa jlun fansfa; pour mon p. 
minun ofuubelleni; tomber en p., jous 
tua jfun ofalle, jkulle ofatfi; sans p. 
jakamatta. 

Partageable, adj. jaettama, jota on 
mahdollinen jakaa. 

Partageant, m. ofalas, ofallinen. 
Partager, sc. a. jalaa, ja'ata, ofi- 

tella, tajata; ottaa yhtämääräistä ofaa, 
olla famasja määräsjä ofallinen; ſuo⸗ 
da ofa, juoda, warustan; faattaa eri- 
mielifekfi, evipuraifuuteen. — v. n. olla 
ofallinen, ottaa ofanfa. — So p., v. r. 
jafaantua, jakautua; eritä, erota, olla 
erimielifet; tulla toifelle ofalfi; teste. 
nänjä tafata, jakaa. — Partagé, 6, 
part. ja adj. keskinäinen: amour p. 

Partance, f. laiman lähtö purjeb- 
dukſeen. 

Partant, adv. ſiis, ſentähden. 
Partenaire, m. ja f. lansſapelaaja; 

mastaantansfija. 
Parterre, m. fuffa-ofasto, fuftafar- 

fa; parterri (teaterisfa); parterrisja is: 
tujat (yhteifesti). 

Parti, sm. puolue, labfo; päätös, 
neuwo, keino; etu, hyöty, woitto ; am- 
matti, wirla, elinkeino; (fot.) fotamies- 
ojasto, partiofunta; naimakauppa, nai 
mifet; nralla; prendre p., ottaa jota- 
miespesti; prendre le p. de l’église, 
ruveta papiffi; faire un mauvais p. 
a qn, tehdä j'ulle pahat keppofet. 

artiaire (t tästä ja 2 feurr. = 8), 
adj. m. fermier p., wouraaja, jofa jaa 
määrätyn ojan maan tuotteesta. 

Partial, ale, adj. puoltapitämäinen, 
pnoltomielinen; ofittainen. 

Partialement, ado. puoltomielifesti. 
Partialité, f. puoltomielijnys. 
Participant, nte, adj. sfallinen, ofaa 

aapa. 
Participation, /. oſalliſuus. 

ticipi. 
artioi 

olla ofallinen, (de) olla jnkin luontoi- 
nen, kaltainen, ſamasta luonnosta: ce- 
la participe de la nature du fou. 
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Participe, m. ofalas, ojallinen; par- 
| me, lähden Romaan; 

per, v. n. (à) ottaa ojaa, !cipe, alkaa perustamaijesta peri-ajas 

Part 

Partionlariser, v. a. juurta jaMain, 
perinpohjin kertoa I. efittkä; eri feike 
lotbin ryhtyä; (lakit.) monesta kansja- 
rilollijesta haastaa ainoasti yhden. 

artioularité, £ erityöfeilkla, -fobta. 
Particule, f. ojanen, mähäinen oja, 

(Kieliop.) atwnffo. 
Particulier, iöre, adj. erityinen, eri- 

toinen; yljityinen, ylkfityijen oma; eri» 
tyisjeikkoihin foélewa; erinomainen, 
fummallinen, falainen. — m. vifityi. 
nen henkilö, erikoinen; erityisfeik*a; de 
p. à p, ylfityisten henkilöjen kesken; 
dans le p., vyljityijesjä lansfafävmis 
(esjä; en p., iyrjään, erilenjä, erillän- 
jä, ykjfityis-elämäskä, yljityifenä henki⸗ 
lönä; en mon petit p., minä halmasta 
uolestani; vivre en son p., elää it: 
venyä. 
Particulierement, adv. erittäin, 

erinomaiſesti;: ylfityijesti; lamweasti, eri- 
tyisjeikkoihin ryhtymällä. 

Partie, f. oja; jäfen, ruumiin ofa; 
ominaifuus, amut, taito; laulusofa, 
äüni, ſäwel; tamarajoutto, -tuffn; faa- 
tama rabafumma; ykjityiekohta (rätin. 
isſä); forttipeli; fuostumius, kauppa, 
iitto, päätös; huwi, huwimatka; hu- 
miin ofjallijet henkilöt; wastapuolt (oi. 
leubenfüpnnisiä); maltuuttaja (oikeu- 
densafiasfa); fentu, tienoo, maiſema; 
(Kieliob.) p. Voraison, puheen ofa: p-s 
honteuses, fiittimet; — p-s, pl. vä- 
tinfi; ofalkaat, fuostuja, fuostumutfen 
telijät, afkan-omaifet: p. belligéran- 
tes, PLeskenänfä fotaa käymät maltiot; 
p renantes, jotta faawat ojaa fon: 
co ästä; en p., 1. partie, ojalfi. 

artiel, elle (t == 8), adj. jola on 
ofa tokonaifesta. 

Partiellement (t = 8), adv. ofittain, 
ofafft. 

Partir, v. a. (mana) jafaa, tafata. 
Partir, v. n. lähteä, mennä, käydä, 

matkustaa, purjehtia bots; rientää, juos- 
ta 1. pötkiä pois; kiidähtää, lentää; lan'e 
ta; lähteä, ottaa alfnnfa, fyntyä; al 
faa [ajanlaskusta]; je pars pour Ro- 

. d’un prin- 

tuljesta; p. d’un éclat de rire, nan: 
vaa täyttä fullfua; le fusil a parti, 
pysjy on lauennut; à partir du 1 



Pala 

Palanquinet, m. ruoritalja faleriafa. 
Palastre, m. lufonfoppa. 
Palatale, adj. f. ja s. f. lettre p., 

(fieliop.) lakeispuustawi. 
Palatin, adj. m. pfalzkreimillinen; 

comte p., pfalatreimi. 
Palatin, m. palatini Unkarisſa; woi⸗ 

moda Puolasfa; ritarikartanon omis: 
taja. 

Palatin, ine, adj. os p-s, laenluut. 
Palatinat, m. palatinin arwo; fuu- 

riruhtinas-lunta Pfalz; woiwodan ar- 
wo Puolasja. 

Palatine, adj. f. maison p., Pjalz'in 
heimolunta; princesse p., 1. palatine, 
pfalfreiwinna; pfalatlainen prinfesja. 

Palatine, f. nabfa-, karwakaulus. 
Palaut, 1. Palot. 
Pale, f. fuffulauta; fulfuportin luul» 

fu; aironlapa; tirkonkallin peitto. 
Päle, adj. falpea, telmeä; maalea, 

himmeä; päles couleurs, lälwetys⸗ 
tauti. , 

Palöage, m. jymwäin, fuolain lapioit- 
feminen latmwasja. | 

Palée, f. paalurakennus; (laim.) ai- 
ronlapa. 

Palefrenier, m. tallirenti. 
Palefroi, m. paratiratfu, ratſu, wa: 

taratfu; vatfu naifia marten. 
éographie, / muinaisliria-tiebe; 

taito felmittää muinaiskirjoja. 
Paleron, m. hewoſen lapa. 
Palestine, /. eräs laji painolirjai- 

mia. 
Palestre, f. pailla, misfä ruumiin 

barjotuffia pidettiin (muinoifila fan- 
joilla); vuumiinharjotuljet. 

Palestrigue, adj. exercices p-s, 
vuumiinharjotuliet. 
j Palet, m. kliwi, jolla maaliin heite⸗ 

n. 
Paleter, v. n. heittää maaliin; teilata. 
Paletot, m. palttoo, päälyswiitta. 
Palette, JA maila; maalarin würt- 

lautanen; (kirjap.) wärilasta; ſuonen⸗ 
isketys-ostia; weren paljous, jota ker⸗ 
rasſaan isketään; fosletin (pianosfa): 
lasta, fiipi (myllynrattaasja); fyfikas- | 
ta; airoulapa; kirjannitojan temppeli, 
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Palier, m. täännöslama portaisja; 
etehinen. 

Palification, f. paaluttaminen wefi- 
valennulfia warten. 

alindrome, m. wärſy tabi fuora- 
fanainen lirjotus, jota fopii takaperin. 
fin lukea. 

Palingönösie, /. uudesta fyntymi- 
nen. 

Palinode, m. vuno neitfy Marian 
faastuttamattomasta fiittämifestà. 

Palinodie, f. fauainja peräyttämi- 
nen |. peruutus; chanter la p., perütt- 
tää puheenja. 

Pälir, v. n. maaleta, talmeta, kal⸗ 
mwettua. — v. a. malaista, maalentaa 
(fanfaita). 

Palis, m. paalu; paalutus; aidan: 
feimäs; aita; aidattu maa. 

Palissade, f. paalutus, paaluwarns- 
tus, palisjadi; paalu; penjassaita. 

Palissader, v. a. paaluttaa; penjas- 
aidalla ympäröitä. 

Palissage, m. puiden fitominen liis- 
ta-attaan, |palteritfi. 

allissandre, Palirandre, «m. pa- 
fisfanberi-puu, eräs puu punerwanfini- 
filé fuonitla. 

Pâlissant, nte, adj. waalenewa, fal- 
wenewa. 

Palisser, v. a. fitoa puut liieta⸗ai- 
dalft 1. fpalier'itfi. 

Palladium (um — oom), m. Miner- 
wan (uma, palladinm, Trojan fuoje- 
luskuwa; (kuw.) fuojelus; (fem.) pal> 
fabium. 

Pallage, m. maaflenoufu-mero. 
Pallas, /. Pallas Minermwa; eräs 

tähtifikerö. 
Palliatif, ive, adj. remède p., tau- 

tia liemittämä, maan ei parantama 
opte liewityslääke. | 

alliation, f. peitteleminen, faunis- 
teleminen; liewittäminen (taudin). 

Pallier, v. a. peitellä, fauniétella; 
liewittää 1. helpottaa tauti. 

Pallium (um = oom), sm. piispan 
wiitta. 

Palma-Christi, m. €. Ricin. 
Palmaire, adj. lämmen-, lämmenee- 

jolla lultakoristukjet kirjan felkään pai- jen Puuluma. — m. lämmenjäntäre. 
netaan. 

Pâleur, /. falpeus, kelmeys. 
alme, 7. palmupuu: palmupuun 

offa; (hi) nitto! dimanche, des 
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p-s, palmufunnuntai; remporter la] Pamplemousse, f. eräs fitrunapuu, 
P., faaba wottto. 

Palme, m. italialainen mitta (noin 
8 tuumaa); kümmenlewy. 

Palmé, 60, adj. lämmenenmuotois 
uen; uimakalvolla warustettu [mefi- 
lintujen jaloista). 

Palmette, /. palmulehden muotoi- 
nen foristus. 

Palper, v. a. hienosti koskea, lie- 
wästi fajota; (fuw.) p. de Vargent, 
ottaa 1. fantaa rahaa. 
n Palpitant, nte, adj. tylyttämä, tyk⸗ 
iw 
Palpitation, f. tytytys (ſydämen). 
Palpiter, na —2 tylyttää; 

watvahtaa, wärvähtää, wärähtää ; wa- 

v aito t hen-lönttä b quet, m. miehen-lönttäve; tyh- 
mä talonpoika; poilanulitta. 

Paludier, m. juolankeittäjä. 
Palus (s ääntyy), m. lampi, allikko, 

newa. 
Pämer, v. n. So p., v. r. mennä 

tainnolfiin, taintua, pyörtyä; p. de 
rire, fifabtna naurusta. 

Pämoison, f. taintumus, filabtumi- 
uen. 
TL F. ovaan lehti, wiljakorren 
ehti. 
Pamphlet, m. firjawihlo, lentolirja; 

herjans-, hämwäistyskirja, pamfletti. 
yi 7 mphlötairo, m. herjausklirjain te- 
1jä. 

pampelmofispuu; pampelmofi-fitruuna. 
ampre, m. wiinilöynndös, wiini- 

puun mefa. 
Pan, m. lankaan taista; talinliere; 

lewy; muurin ofa; feinä, ſiwu (monis 
fulmaifen kappaleen); timantin ſärmä; 
une tour à p-s, monilulmainen torni; 

. de comble, Paton pitkäjimu; p. de 
ois, ristifforalennus pütirafennutien 

etufeinün edesfä. | 
Panacée, VA (üüle, joka kaikki taudit 

parantaa; nimitys monenlaifille apteli- 
rohtoille. 

anache, f. fullatupju, [ulkatöyhtö; 
firtfolampun ylipuoli; tolmikulmainen 
tajapinta Golmisfa; monimärifet wii- 
wat knkanlehdesſü. 

Panaché, 6e, adj. 
jawa |tutantehdestä]. 

Panacher, v. n. Se p. v.r. olla 
miiwatnen, kirjawa [kukan lehdestä]. 

Panacbure, f. wiimaifuus, lirjawai- 
[uus [kukanlehden]. 

Panade, f. liemi, johon on felotettu 
murennettua leipää. 

se Panader, v. n. rehennellä, pöyhe 
keillä. 

Panago, m. malju filain päästämi- 
festä terhometjään. 

Panais, m. paléternalla, morajuuri. 
adj. m. cheval p., lenfo- 

jalla hemwonen. 
Panaris (s ääntty), m. formifoi, for- 

men-älämä. | 
Pancaliers, m. ja adj. des choux 

p., finifaali. 
Pancarte, D jullijesti luettamalfi 

naulattu kuulutus 1. tieto; paperifafa, 
tirjarämä. 

Panchrest, m. 1. Panacée. 
Pancrace, f. moimisteluharjotus, jo- 

bon kuului paininlyönti ja nyrkkijota. 
Pancratiaste (ti = fi), m. woittaja 

pancrace-woimistelusja (1. e f.). 
Pancréas, m. mahanesteen faniat- 

nen. 
Pancréatique, adj. mahanesteen-. 
Pandectes, f. pl. panbeftit (roma- 

kainen lafitofoelma). 
Pandémonium (um — 00m), m. par 

bojen henkien pääpejä; joukko pahoja 
thmifiä. 

wiiwainen, fir- 
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Pandiculation, 7. tislotteleminen, 
tatfotus. 

Pandour, Pandoure, m. panburi, 
unfarilainen fotamies. 

Panéfaction, f. leimänmalmistus. 
Pané que, m. julkinen fiitospube, 

funniapube, muistopuhe: faire le p. 
e qn. 
Panögyristo, m. fitospubeiben, 

mutstopuheiden pitäjä. 
Paner, v. a. ripotella murennettua 

leipää jnlin päälle. 
Panerée, /. topallinen (juustoa). 
Panesse, f. {. Paonne. 
Paneterie, f. leipä-aitta; howin fei- 

"polaitos ja fiinä olema palmwelnswäti. 
Panetier, sn. leipä-attan boitaja; 

grand p. de France, funinfaallifen 
eipälaitotfen tarkastaja. 

anotière, /. leipipusfi, ewtispusfi. 
Paneton, n. t. Panneton. 
Fangolin, m. (eläin.) fnomuffo (ma- 

Ny). 

Panicant, m. eräs kaswi (eryngium). 
(kasw.) röyhy, terttu. 
adj. vöyhynmiuotoinen, 

Panicule, A 
Panicul6, ee, 

tertunmuotoinen. 
anicum (um == 00m), Panic, m. 

hirefi. 
Panier, m. toppa, tori, waſn, taha; 

fopallinen; wannehame, fafaninunlie: 
peet; p. de coche, waunuinfoppa; p. 
de bonde, merta, ryfä; p. percé, (kuw.) 
tuhlari. 

Panification, f. leimänmalmistua. 
Panique, ad terreur p., äkillinen 

ja tyhjästä tullut fäiklähdys, hirmutus, 
panillinen [äikähdys. 

Panne, 7. plyyski, lesfinti; ihra; nis- 
fa-orft; se tenir, rester en p., jättää 
afia parempiin aikoihin. 

Panneau, m. hakatun Pimen fimu; 
tehikosja olema laafa, lauta 1. pohja 
puusta, lafista j. m.: p. de porte, 
owipeili; p. de fer, rantalaata tehi- 
tosfa; werffo, anfa; fatulanpaatja. 

Panneauter, v. n. mirittää anjoja, 
permiä; laskea merkkoja. 

Pannoton, m. avaimen lehti. 
Pannicule, f. vasmatelmu. 

= Pänonoean, m. finetti awoimien liro 
Jeiden, julistukfien (j. m. f.) alla; waa⸗ 
tuna fihlaluntien pyykikimisjä, ja ta- 
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fawariffoon otetuisja huoneisfa; palo 
maluntusmerlli wafuutetun huoneen 
fetnäsjä. | 

Panoplie, f. täyfi fota-aju; täydet 
tamineet. 
Panorama, m. jlun fendun kuwa 

fuuresfa ympyräifeejä taulusja, fiten 
efitettyy että fatfojan afema on taulun 
feskellä, josta hänelle on joka haaralle 
mapaa näköala. 

Pansage, m. hewoshoito. 
. Panse, f. malja, püntämaba, märeh- 
timwien eläinten enfimäinen maha, pötfi, 
mahalaukku; a kirjaimen kaarewa ofa; 
il n’a pas fait une p. d'a, ei bün ole 
niin mitään, vabtuataan tehnyt. 

Pansement, m. fitominen (haawan), 
baawanboito; bewosboito. 

Panser, v. a. fitoa Se hoi⸗ 
taa (ſairaita, haawoja, hewoſia); ruo⸗ 
tota, korjata, maalia (Gewofia). 

Pansu, ue, adj. ja s. mahakas; ras: 
wamaha. 

Pantalon, m. houſut; ilweiliju, har⸗ 
Teilli (italialaifisja fomebioisfa). 

Pantalonnade, f. ilmweilys, kujeet, 
narrintelo. 

Pantelant, nte, adj. twobottaroa, beu- 
gähtämä; chair p-e, temras-eläimen 
mielä wapifewa liha. 

Panteler, v. n. wobottaa, läähöttää, 
hengähtää. 

Panthéisme, m. oppijärjestelmä, jon: 
[a mufaan ei ole muuta Jumalata luin 
itfe luonto. 

. Panthéon, m. (muin.) eräs temppeli, 
joka oli pyhitetty kaikille Iumalille yh⸗ 
teifesti; (nyt) komea rakennus Pari 
Sja, johon jalojen miesten vuumiit 
aubataan. 

Panthöoniser, v. a. myöntää bau- 
tansfija Pantheon'tsja (1. e. f.). 

Panthère, /. pantteri. | 
Pantière, f. linnnnwerffo punsja. 
Pantin, m. paperista leifattu ihmis 

kuwa, jonka jäjenet faabaan liikkumaan 
langasta metämällä. 

antine, /. fanfatimppu. 
Pantiner, v. a. panna langat fim- 

Pato h fo lla pti antographe, m. kone, jolla piirus- 
tulfia fopioitaan. ? 
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Pantoiement, m. bengeu-abbistus 
(linnuisfa). 

Pantois, adj. m. ahdashenlinen, ah- 
basrintainen; (kuw.) hämmästynyt. 
Pantomö | 

mitata forkens, pituus ja lulmat. 
Pantomime, m. pantomimi, eleillä 

näyttäminen 1. kuwaaminen, panto- 
mimi. 

Pantoufle, /. tobiweli; mettre ses 
souliers en p., tallata tenkänjä kan⸗ 
nantafaifet. 

Paon (o ei üünnt), m. riilinkulko. 
Paonne (= paan), f. riikinkukon naar 

ra). 
Paonnean (— panoo), m. riilinku- 

Ton poikanen. 
se Paonner (—ÿanee), v. r. keilo- 

tella, rehennellä, pöydistellä. 
Papa, m. ijä, pappa. — Grand p, 

maari, ifän-ifä, dibin-ifü. 
Papable, adj. jola moi tulla paa- 

wilfi malitufft. 
Papal, ale, adj. paawillinen. 
Papas, m. areefalais-fatolinen pappi. 
Papauté, f. paaminmalta, paawin⸗ 

arvo. 
Pape, m. paami. 
Papegai, m. linnunkuwa ampuma- 

maalina. rd. mopyha 
ape m. ullophbä. 

Papolard, rde, adj. ultopyhä, ulfo- 
kullattu. 
Papelardise, /. ulfopyhyys, uffotul- 

laiſnus. 
Papeline, f. eräs filttitkantaan laji. 
+ jerasso, f. wanha firjotettu pa- 

perifäly. 
. Paperasser, v. n. Taimaa manhoisja 
Pirjarämisfä; paperia töhriä 1. töhertää. 

Paperassier, m. wanhain kelwotto⸗ 
main paperifälyjen koloilija. 

Papesse, f. naispaami. 
Papoterie, /. paperitehdas; paperi» 

lanppa. 
Papetier, m. paperilauppias. 
Papier, m. paperi; aftakirja, afiapa- 

perit; muistokirja, -liista; paptriraha. 
p. à écrire, Pkirjotuspaperi; p. à impri- 
mer, painopapgri; p. mécanique, ma- 
finapaperi; p. timbr6, marqué, fartta- 
paperi; p. gélatine, läpiluultama pa- 
peri; p. peint, p. tenture, tapetipas 
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peri; p. cartier, forttipaperi; p. mach6, 
paperi-i8lo8; p.-monnaie, paperiraba; 
prouver papier sur table, afialir- 
joilla todekfi näyttää; — p-s, pl. ar 

tre, m. one, jolla fopii | wopaperit, waltiopaperit, weljelit, wel⸗ 
lalirjat; p.-nouvelles, fanomalebbet. 

Papilionacé, 6e, Papillonace, 6e, 
adj. ja s. — perhomainen; — p-s, 
f. pl. perhomaifet kukat, Bernefulat. 

Papillair ire (ll ei pehmene) adj. ſyy- 
läinen, vuuppainen, nystermäinen. 

Papille (ll ei pebmene), 7. ſyylä, 
ruuppa, nystermä. 

Papillon, m. perbo, i 
Papillonner, o.n. liehua, huilennella 

1. Iöykähdellä yhdestä toifeen. 
Papillotage, m. filmänmilahdus, wil⸗ 

lain; mälähdys, kimellys; (kuw.) tyhjä 
kiiltokorn; biusten fietominen paper. 
vulfiin kutrilfi; paino⸗arkki, jota kirjai⸗ 
met om joosiet. N 

aplliote, f. hiuspaperrus; paperiin 
liebottu here 

Papilloter, v. n. märmähtää [filmä- 
[uomista]: les yeux lui papillotent ; 
milkkna, wiltabtaa; (kuw.) Itialfi [018- 
taa, häikäistä [kirjotustamasta]; ſo⸗ 
kaista painopaperi [kirjaimistaj. — 
v. a. lietoa hiukjet paperrulkfiin. 

Fapilots, m. pl. täplät fuumetau- 
bisfa. 

Papisme, m. paawilaifuus. 
Papiste, adj. ja s. paawilainen, paa- 

millinen. | 
Papolâtre, m. paaminlumartaja. 
Papules, f. pl. tunmannyplät.. 
Papyr 60, adj. paperinlaltainen. 
Papyrier, m. eräs filktiäispuu. 
Papyrus (s ääntyy), m. egyptiläi- 

nen papyrus-faswi, jola muinotn füy- 
tettiin paperina. | 

Pâque, f. Juutalaisten püäflüinen. 
Pâque, Pâques, m. fristitthin pää. 

fiäinen; — f. pl. pâques p. fleuries, 
palmufuununtat; p. closes, enfimäi- 
nen funnuutai pääfiäijestä. 

Paquebot, m. mähempi laita mat- 
fustawaifia ja myttytamaroita warten. 

Paquer, v. a. latoa ja fuolata filliä. 
Pâquerette, f. (tasm.) fatakauno 

(bellis). | 
Paquet, mm. mytty, tulfu, Limppu, 

palla, paletti; (lum.) lihamwa kömpelä 
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ihminen; ilämä, rafitukjena olema ben: 
kils ſeurasſa; plier son p., pötkiä mat- 
toihinja; donner dans un p., autau- 
tua anjaan, tulla petetuffi; donner à 
qu son p., tullia fuu jfufta; faire un 
p., des p-s sur gn, panna wafbeita 
(tikkeele jfusta; risquer, hasarder son 
p:, uslaltaa 1. panna kaupalle, arwata, 
ryhtyä jhkin. 

ar, prep. tarlottaa a) paitlaa: kaut⸗ 
ta, yli, »tſe, ⸗ſa (sſu): il a passé p. 
Paris, hän on fulfennt Parifin kautta; 
p. où? minkä lautta; p. mer, p. terre, 
meritje, maitje; se promener p. la 
ville, p. les rues, p. les champs, ft” 
mellä faupungisfa, kaduilla, pelloilla; 
être toujours p. chemins, yhä oleskella 
tulusfa; par toute la Finlande, yli foto 
Snomenmaan; p. tout, kaikkialla; je- 
ter p. terre, heittää maahan; b) aikaa: 
p. le principe, enfi-alusfa; p. le beau 
temps, p. le mauvais temps, hywän, 
pahan jään kestäesfä; c) mihin tartu- 
taan, käydään kiinni: prenez le p. la 
main, tarttulaat hänen Lläteenjä, pitä- 
läät Päbestä; tirer p. les pieds, we⸗ 
tää jaloista; d) fyytä, waifutinta, lei: 
noa, telijättä, tapaa: p. crainte, pe 
losta; p. cette raison, fiitä fyystä; il 
a 6t6 eve ar moi, hän on minun 
fastwattama; l’Iliade p. Homère, So: 
meron 1. Homeron tekemä Jliadi; p 
jeu, p. mépris, pillalla, ylenkatfeesta ; 

. force, mätimallalla, wätifin ; p. bon- 
eur, fattumalta, onuenfaupalla; p. 

hazard, fatunnaifesti, fattumalta; 
tas, läjittäin; p. pièces, fappaleittain ; 
p. mois, p. année, tuulauteenja, muo. 
teenja; p. fois, mälimmiten, joskus; 
commencer p. le bout, alkaa toifesta 
äästä; il & commencé par m'em- 
rasser, aluffi hän minua fhleili; ai 

fini par le pardonner, lopulft annoin 
hänelle anteekfi; de p. le roi, tunin, 
faan Täskyetä; P- quoi, mistä (yystä; 
d) wannomista 1. lupausta julin lautta: 
je vous conjure p. notre ancienne 
amitié, ruloilen manhan ystämyytem.- 
me fantta; p. ma foie, rehellijyyteni 
puolesta. — Par après, adv. perästä 
päin, jälkeen. — Par yhdistettynä fija- 
janain fansfa: par-decà, -delä, j. 
n. €, k. aflan-omaiflin palttoikin. 
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Parabole, f. wertaus; (mittansop.) 
parabeli. | 

Parabolique, adj. wertauffen tapai- 
nen, wertautfellinen. 

Paraboliquement, ado. wertautfella. 
Paracentôse, f. Ponction. 
Parachèvement, m. walmiiffi faat- 

taminen. 
Parachever, v. a. walmiiffi faat: 

taa, täyttää. . 
— Parachronisme, m. ajanlastu-wirhe, 
jolloin tapaus pannaan myöhemmätfi 
tuin fe todellijesti tapahtui. 

Paraohyte, m. putonsmarje. 
Paraclet, m. (raam.) lohduttaja. 
Parade, f. näytös, näyttely, katſel⸗ 

tatwalfi afettaminen; prameus, fomeus, 
juhla-; ilmeet 1. fujeet, joilla ilmeili- 
jät näyttelyhuoneenfa edustalla boutut- 
telemat mäkeä fijään; filmänkäännös, 
näön muolfi tehty temppu; Gemostori, 
paikka misjä hemoskanppiaat näyttele- 
wät hewofianja; parati, jotamies-näyt- 
telö; mäistös (mieflatlnsfa); lit de 
p., ruumiin juhlamuode (fitä jullijesti 
efittäesfä); habit de p., jublawaatteet : 
la p. vaut mieux que la pièce, if- 
meet näyttelyhuoneen edustalla owat 
paremmat kuin fifällä näytettämät; c’é- 
tait une p., oli maan näön wuotfi teh- 
tyjä temppuja; il n'est pas heureux 
à la p. ei Hän ymmärrä fulkelasti 
wastata foffapubeifin; faire p., (laiw.) 
faunistaa laiwa lipuilla. 

Parader, v. a. (laim.) liikkua lai. 
P- | moilla, itään kuin ryntäytjen bantteisfa; 

faire p. une cheval, panna bewonen 
liiluntojanja näyttämään. 

Paradigme, m. (1) paradigma. 
Paradis, m. patabiift; Patjelija-is- 

tuimet katon rajasfa teaterin fimuilla. 
Parados, m. felkämarustus. 
Paradoxe, Paradoxal, ale, adj. fum: 

manmietteinen, erisklummainen, ylet- 
festä ajatuemenosta eroamainen, para- 
doffillinen; eriskummallifia wäitökfiiä 
ralastama. 

Paradoxo, m. fummanmietteinen 
mäitös, paradolfi. . 

Parafe, Paraphe, m. tynänpyöräys 
aletirjotukjen peräsfä; nimimerkki, pui. 
mertti, 
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Parafer, Parapher, ». a. panna ni- 
mimerfii 1. puumerkki alle. 

Parage. m. fyntyperä, fääty; de 
haut p., forleasta aatelisfumusta. 

Parage, m. merenfeutu, anffuripaif: 
la, purjehdusivefi, swänylä; leweys⸗aste. 

Paraglosse, f. fielen turpominen. 
Paragoge. f. lirjaimen ]. tatouun 

lifääminen fanan loppuun. 
;PAragoEIque, adj. janan loppuiun 
liitetty. 
Paragraphe, m. pyfäle, paragrafi; 

pyläleen mertfi. 
= Paragnante (ua —%a), f. labja, 
juomaraba. 

Paraisonner, v. a. puhaltaa lafia. 
, Paraisonnier, m. peililafin-puhale 
aja. 
Paraiter, v. n. näkyä, näyttäytyä, | P 

näyttäitä; ilmaantua; loistaa, pistää 
filmiin; näyttää jltkin; tulla ilmi, tie 
tylfi, tunnetukfi; faapua, tulla efille; il 

paraît, fitä hymin woi huomata (ul 
onaifista merkeistä); il n’y a rien 
qui n’y paraisse, on aiwan filmin nüb- 
tämää, jelmää; ce palon paraît trop, 
— pistää liialfi filmiin; sil paraît 
que vous Vavez fait, jos tulee ilmi, 
että olette fen tehueet; il me parait, 
minusta näyttää. 

Parallaotigue, adj. (tähtit.) paral: 
laltillinen. 

Parallaxe, f. parallaïfi, taimaanlaps 
paleen näennäifen ja jen todellijen aſe⸗ 
man mäli. 

Parallèle, adj. yhtäjuuntainen, rins 
naflainen. — f. yhtäjuuntainen miima. 
— m. lemeyspiiri (maapallolla); wer⸗ 
taus. 

Parallölement, ado. yhtäjuuntaijes- 
ti, rinnaffain. 

Parallélipipède, m. fuuntiotabofas, 
parallelipipedi, kuutio. 

Parallölisme, m. yhtäjuuntaifuus, 
rinnalfaifuus. 

Parallölogramme, m. tbtäfuuutio, 
fuunnilas. 

* Paralogisme, m. wirheellinen päd⸗ 
telmän johto. 

Paralyser, v. a. tehdä bBermotto- 
makſi, halmauttaa. 

Paralysie, f. Germottomuus, bal. 
paus. 
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Paralytique, adj. bermoton, bal- 
attu. 
Parangon, m. eſikuwa, wertaus; eräs 

ainolirjaimien laji. — adj. wirheetön 
alistimistä] 

Parangonner, v. a. werrata; ta: 
fata eri painolirjaimistojen korkeus. 

Paranomasie, 1. Paronomasie. 
Parant, nte, adj. foristarva. 
Paranymphe, m. nuodemies (muitt.); 

lähettiläs, joka faattaa ruhtinattaren 
puolijonfa luo; ylistyspuhe afademilli- 
jien arwojen antamistiloisfa. 

Parapet, m. rintawarustus; fäfi- 
puut, faibepuut. 

Paraphe, f. Parafe. 
Paraphernal, adj. m. ja s. biens 
Aux, waimon omaifuus yli myös 

täjäisten. | 
Paraphrase, /. toifila fanoilla fe- 

littäminen; pahalle päin kääntäminen ; 
(kuw.) pitkät kiertopuheet. 
[arap raser, v. a. toifilla janoilla 

felittää ]. efittää; tehdä lijäytkfiä kerto- 
mukſeen. 

Paraphrasour, eus6, s. monifanai- 
nen felittäjä; pitläpiimäinen puhuja. 

Paraphraste, m. felittäjä. 
Paraplögie, f. hermottomuue. 
Parapluie, m. fateenmwarjo. 
Parasange, f. (muin.) perfialainen 

peninfuima. 
Parascève, f. johtopuhe faarnaan. 
Parasélène, j. pilmiluu, fuunfappi. 
Parasite, adj. ja m. parafitinen; 

fuoffawieras, fürlfywieras, nortko. 
Parasitique, 7. norte, nortottami⸗ 

nen. 
Parasol, m. päitwäntvarjo. 
Paratonnerre, m. uffofenjobbatin. 
Parâtre, m. ijäpuoli. 
Paravent, m. tuulenjuoja, wiiman⸗ 

fuoia: p. de papier, d’étoffe; alku⸗ 
nanluulklu. 

Parblen, int. (fupistunnt par le ciel 
bleu), totta tofiaan; no faakeli. 

Parc, m. puisto, metfäpuisto, huwi⸗ 
puisto; (yönnöehala; fammaspiha, sais 
tuus; aituus järmenrannalla kalan⸗ 
pyyntiä tahi elämien falain fäilyttä- 
mistä mwarten; tykistön marasto; was 
rastohuone tykistöä warten. 
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Parcage, m. eläinten pitäminen ai- 
tuutfes{a. 
N Parcellaire, adj. cadastre p., maa- 
irja. 
Parcelle, f. mwähäinen ofuus, pieni 

oja, muru. 
Paroeller, v. a. jafaa wäbiin ofiin. 
Parce que, konj. tuin, Poska. 
Parchasser, v. n. pyytää otus wä- 

jyttämällä; lopettaa metfästys otukfen 
tappamalla. 

Parchomin, m. pergamenti, nabfa- 
paperi; p. vierge, faritfojen nahoista 
tehty pergamenti. 

Parcheminerie, /. pergamentisteh= 
bas, -mwalmistus, -lanppa. 

Parcheminier, m. pergamentin wal⸗ 
mistaja. 

Parci, Par-lä, 1. Ci. 
Parcimonie, f. fääetämäijyys, fai- 

tuus. 
Parcimonieux, euse, adj. fäästä= 

wäinen, faita. 
Parcourir, v. a. juosta läpi, lop- 

puun, päähän, kuljeskella 1. matkustaa 
halli; (kuw.) hätimmiten filmäilä 1. 
fatfabtaa läpi. 

Parcours, m. oikeus määrätyllä wuo- 
ben ajalla käyttää mierasta 1. yhteistä 
laidunta. 

Pardi, Pardion, ins. Jumal? auta! 
Par-delä, !. Dela. 
Par-dessous, !. Dessous. 
Par-dessus, m. päällystatli; 1. Des- 

sus, adv. 
Par-devant, 1. Devant. 
Par-devers, 1. Devers. 
Pardon, m. anteeffi anto, anteelfi anta- 

mus; armo, armahtaminen; rukonshetki. 
, Pardonnable, adj. anteelfi annet. 
awa. 
Pardonner, v. a. (a gm) antaa 1. 

fuoba anteelfi; ſuoda armoa, armab- 
taa; fallia, fietää. 

Paré, 60, adj. foreiltu, firottu; (las 
tit) nlos-oton |. vyöstön alainen. 

, Pariage, m. yhteinen omis- 
tus-oikens. 

Paréatis (s ääntyy), m. 1äsky ala-vi- 
leustofle päätökjen toimeenpanemifesta. 
Faron m. p Tuet rot. 

que, adj. färkyä liewittämä; 
(ärtyä Memittämä lääke. | 

Pareil, eille, adj. famantaïltainen, 
famanlaatuinen, yhtä hymä; mwertai- 
nen; fama; à p. jour, famaua päimä. 
nä; sans p., werraton. — m. ja L 
mwertainen; a ja p-e, famalla lajilla; fas 
manwerran. 

Pareillement, adv. mniin-ilään, fa- 
malla muotoa. 

Parölie, m. {. Parhélie. 
Parement, sm. korietus; alttavimaate; 

hihankäänne, rintapielen käänne; muu- 
rane ]. meistotyön ulkopinta; limen 
ulkopinta muurisfa; tienfhyrjän reunus: 
taminen kiwillä. 

Parenchymo, sn. jolaijen fifälmykjen 
omituinen aines; laswin vtimellinen 
aines. 

Parénèse, f. warotus⸗, febotuspube. 
Parénétique, adj. opettama, warot- 

tama, kehottaa. 
Parent, te, s. fnlulainen, beimolai- 

nen, lanto. — Parents, m. pl. wanhem⸗ 
mat, efi-ijät, eſiwanhemmat. 

Parentage, m. (wanh.) 1. Parenté. 
Parentö, . ſukulaiſuns, beimolai- 

ſuus, lantous. 
Parentèle, /. julu, fululaifet. 
Parenthèse, /. wälimuistutus, ſul⸗ 

lumerfleibin pantu muistutus; ſulku⸗ 
merfit (); ouvrir la p. panna enfi- 
mäinen fulkumerlli ( ; fermer la p., 
pauna toinen fnllumerlki ) ; par p, 
ſiwumennen. 

Parer, v. a. koristaa, koreilla, Pan- 
nistaa, firoa, muodostaa fopimalfi, mu- 
lawaffi, fiemälfi; malmistaa; mätstää, 
karttaa, estää (miekkailusja); (de, con- 
tre) fuojella, marjella; (laim.) fnoria 
1. panna felkeälle; p. le pied d’un che- 
val, wuolla hemojen kawio. — v. m. 
(à) estää; torjua, fuojella itfenfä jltlin; 
dffiä pyfähtyä [ratfusta]. — Se p, 
v. r. loreilla, faunistaa ]. firoa itfenfä; 
(de) Tomeilla, upeilla; marjella, ſuo⸗ 
jella itfeänfä jltkin; karttaa, waroa. 

Paröre, m. fauppamieben ilmotus 
lauppa-afiain fubteen. 

aresse, f. laiskuus, merlkaifuua, 
mitkallijnus. 
Paresseux, euse, adj. laiska, werl- 

lainen, witfallinen. — s. laiskuri; lais 
Rainen (eläin). 
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Parfaire, v. a. laittaa malmiilfi, 
panna täyteen kuntoon, päättää, lopet» 
taa; täyttää mitä puuttuu; (lalit.) 
ajaa riita-afia loppuun. 

Parfait, aite, adj. täydellinen; täyfi: 
obscurité p-e. | 

Parfaitement, adv. täydellifesti, oi⸗ 
wallifesti. 

Parfait, m. (fieliop.) perfekti (men 

n nilage lanfain kehittä , m. lanfain tebittäminen 
fUttifantaasta, hopea⸗ 1. fultalaluu- 
nasta; kehityt langat. 

Parfiler, v. a. fehittää filkki-, bo- 
pea- 1. fultalangat kankaasta. 

Parfilure, /. 1. Parfilage. 
Parfois, adv. wälimmiten, joslus. 
Parfondre, v. a. fulattaa märiä la⸗ 

fin J. emaljiteokjeen. 
Parfournir, r. a. warustaa täydel» 

Iifesti kaikilla tarpeilla. 
Parfum, m. baju, lemu; hymänhajui: 

nen aine; fnitfutus. 
= Parfumer, v. a. fewittää hywä Haju 
iölin; faattaa hymänhajuifekji; fuitint. 
aa. 
Parfumeur, euse, 4. haju-aineiden 

malmistaja 1. kauppias. 
Parfumoir, m. jnitfutuspannu. 
Parhélie, Parölie, m. auringon, päi- 

män fappi. 
Pari, m. veto, meilla; fe mitä we⸗ 

toon on pantu. 
Paria, m. Indian brahma-uskoisten 

fanfojen alhaifimpaan mäestöluolkkaan 
lunlmva ihminen, paria. 

Pariade, f. peltopyiden paritus-aila; 
peltopyyn pari. 

Pariage, 1. Paréage. 
Parier, v. a. Iyödä vetoa, panna 

metoa. 
_Pariétaire, /. eräs kaswi (parista- 

via). 
Pariétal, adj. m. os pariétaux, pää- 

laen, kiireen Inut. 
Parieur, m. wedon lyöjä. 
Parisette, f. (ndenmarja (paris). 
Parisienne, /. eräs aiman pieni pai- 

nofiriainten laji. 
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ſyys; efineiden mertaileminen heidän 
yhtäläijyytenfä ofottamifetfi. 

Parjure, m. määrä wala, patto- 
wala; walapatturi, walapatto. — adj. 
malapattoinen, fawala. 

se Parjurer, v. r. tehdä 1. wannoa 
määrä mala; rikkoa malanfa. 

Parlage, m. fanatulma, lörpötys. 
Parlant, nto, adj. puhuva; Pielemä ; 

elelemä, Pumailema; fattuma, fopima. 
Parlement, m. parlamenti; yli⸗oi⸗ 

keusto; yli-oikenston tuomiolunta; yli 
oileuston istunta-aika; englantilainen 
parlameuti: yli⸗ ja alihuone. o 

Parlementaire, adj. parlamentilli 
nen, parlamentia koskewa, parlamenti-: 
vaisseau p., laiwa, jota lähetetään ri 
hollisten kansſa tarpeellifia wälipuheita 
warten. — m. parlamentin puolustaja 
Gnglannin mallantumouljen aikana; 
parlamentäri, lähettiläs, joka tän toi- 
mittamasja mwihollisten kansſa tarpeel: 
lifia mälipuheita. 

Parlementer, v. n. feslustella, eh⸗ 
botella, hieroa fomintoa, antanmista 
ehdotella; fopia. 

Parler, ©. a. ja m. puhua, fanella, 
pubella, jutella, Gaastella, Holt 
pitää puhe; laufua mietteenjä; p. du 
nez, puhua nenäänfä; parlez moi de 
cela, fepä telpaa, kelpaa luulla; géné- 
ralement parlant, yleifeen puhuttu; p. 
affaires, puhua aftoista; (kuw.) p. pour, 
pubua jkun edukfi, olla, tulla jlun edulfi; 

. contre, pubua jluta wastaan, olla 
haitaffi, wabingoffi. 

Parler, m. puhe, faufuntotapa ; äün- 
täminen, murre; le p. normand, nor’ 
mandilaismurre, 

Parlerie, /. (örpötys. ==. 
parleur, euse, s. lörpöttäjä, jaarits 

telija. 
Parloir, m. wastaan-ottohuone(l106- 

tarisja, lafaretisja y. m.). 
Armoesan, m. parmefjani-juusto. 

Parmi, prep. joulosja, feasfa. 
6, m. Parnasſus⸗wuori; 

(kuw.) faunotiriallifuus, runous. 
Parodie, f. parobia, pillfamukaelma, 

Parisis (s ääntyy), adj. erään tvan- | iwakuwaus; ennen tehtyyn melodiaan 
Gaan aikaan Parifisfa myntätyn rahan | fowitetut fanat. 

Parodier, v. a. pillallifesti mulailla, imitys. 
Parité, f. yhtäkäijyys, vbtäpitäwäi. | parobterata. 
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Parodiste, m. parobiojen, pilklamu- 
faelmien kirjottaja. 

Paroi, f. feinä, mälijeinä; nenü- 

aroi f. pitäjää, feurat aroisse, /. pitäjäs, feuvafunta; pi» 
täjääntkirklo. ? 

Paroissial, ale, adj. pitäjääjen fuu- 
luwa, pitäjääns. 

Paroissien, enne, s. pitäjäänmies, 
pitäjääläinen; (kuw.) hengellinen lam- 
ma); rulonekirja. 

Paroitre, !. Paraitre. 
Parole, f. fana; puhe, pubelabja, 

Käni; Uämtäminen, äännös; puheen. 
laatua; laufunto, lanfe, muistettamat 1. 
merlillifet fanat; faunopubeliaifuns; 
fupaus, waluutus; tunnusſana, paroli; 
passe p., pasfi (peliefä). 

oroli, m. enjimäijen mwoitetun pe- 
lipanotjen Pahdenkertaijesti pitäminen 
(Farao-pelisfä). 

Paronomase, /. äänen puolesta fa: 
manfaltaisten mutta merkitykjenfä puo- 
lesta eriämäisten fanain käyttäminen 
famasia lanfeesja. 

Paronomasie, f. fanain yhtä-äänis 
1998 evi kielisſä. 

aronyme, m. fana, jola fyntyujä 
tahi muotonja puolesta on toijen fa- 
nan lansfa famanfaltainen. ° 

Parotide, /. forwarifa; ajos tora: 
rifasfa. 

Paroxysmo, m. älillinen taudin 
puuska, parokjysmo. 

, m. Piti, jola ulottuu läpi 
fofo fetnän; aluskiwi. 

Parque, f. Baiheetar, Ofatar (mui- 
naislanfain taru-opisja). 

Parquer, v. a. fullea aituukjeen; 
(yöttää ha'asſa, niitysjä; afettaa ty⸗ 
$t$ kuormastoineen yhteen paikkaan. 

— 0. n. olla Ga'asja, lammastarhasja. 
» V. 7. ajettantua tykistön 

Tansfa johkin. 
Parquet, m. pailla tuomarin ja 

afian-ajajain istuinten mälillä oilens- 
tobuoneesfa; wirkahuone; wirlafunnan 
miehistö; wekjelilanppiaitten pailla pör- 
fisfä; tila foittofunnan ja latjojaiu wä= 
lift teaterisja; pappien penkki protes- 
tantifisja kirkoisja; parketti-lattia; fei- 
nään kehikökä kitunitetty peili; p. des 
huissiers, wabhtimestarien huone, 
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Parquetage, m. lattian partettitus; 
feinään kiinnitetty peilikehiklö. | 

Parqueter, v. a. warustaa parletti- 
| lattialla. 

Parqueterie, f. parlettitus-taito. 
Parquetour, m. parketin tekijä. 

Parrain, m. kasteen todistaja, kum⸗ 
mi; todistaja kirkonkellon wihkimifestä; 
ritari, jofa faattaa efiin ritarikfi lyö⸗ 
tämää afefantajaa; [otamies, jola fitoo 
ammuttawan fotamiehen filmät. 

Parrioide, m. ijänmurha; kuninlaan⸗ 
murha; lifeifen ſuknlaiſen murha; il 
fimurba; nn Le tifimurban j. n. 
e. tekijä; ijänmaan-lamwaltaja; — adj. 
ifää murhaama; murhamielinen, mur- 
baatva. 

Parsemer, v. a. ripotella, waristaa 
täyteen, lewitellä jtkin kaunistulſekfi: 
p: de fleurs, ripotella fuffafia täyteen; 
es prairies se parsèment de fleurs, 
niityt täyttyvät fulfafilla. 

Parsi, 1. Guöbre. 
Parsimonie, j. m. £. Parci... 
Part (t ääntyy), m. äslenfyntynyt 

lapfi; lapfenfaanti. 

Part, f. ofa, ofuus, ofinko, perintö: 
oja; ojallijuus; paikka, haara, puoli, 
fulma; faire la p. à gn, de gp mää, 
rätä jlun oja; faire la p. au plus jeu- 
ne, ottaa weljeu-ofa; être en Po de 

. avec qn, ottaa ofaa jlun fausfa 
jhkin; avoir p à QC olla jhtin ofal- 
linen; prendre p. à., ottaa ojaa jbliu; 
donner p. de gc., autaa tietoa jotkin; 
billet de faire p., 1. billet de p., il» 
motuslortti; faire la p. de, ottaa lus 
tuun, pitää lukua; prendre en bonne, 
mauvaise p., panna 1. ottaa hymälfi, 
pahalfi, palattua; pour ma p., minä 
puolestani; nulle p., ei misjään ; guel- 
que p. josfakin pailasja; autre p., 
muualle, muualla; d'autre p., muual- 
ta, toifelta puolelta; de p. et Vautre, 
jota haaralle, joka haaralta; de toute 
p de toutes parts, jola Baaralta, 

iflialta, faitfiala; de p. en p., lu- 
witfe, publi; à p. fyrjään, erillenjä, 
erinäinen, erityinen, paitfi, lukuun ot- 
tamatta; raillerie à p., pilat fiffenfä ; 
à p. moi, à p. soi, itfeljeni, itjetjenjä: 
la plus p. juurin oja, 
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Partage, m. jafo; ofuus, oja, pe- 
rintö-oja; jakokirja; kohtalo; äänten 
lankeeminen tajan tummallekin puolelle 
(ätnestykesjä); faire p. de gc. avec 
qu, jakaa jlun fansfa; pour mon p. 
minun ofuudelleni; tomber en p., jon 
tua jfun ofalle, jiulle ofalfi; sans p, 
jakamatta. 

Partageable, adj. jaettama, jota on 
mahdollinen jalaa. 

Partageant, m. oſalas, ofallinen. 
Partager, v. a. jalaa, ja'ata, ofi- 

tella, tajata; ottaa yhtämäärdäistä ofaa, 
olla famasfa määräsjä ofallinen; juos 
da ofa, fnoba, warustaa; faattaa eris 
mielifeffi, eripuraijuuteen. — v. n. olla 
ojallinen, ottaa ofanja. — Se p., v. r. 
jalaantua, jakautua; eritä, erota, olla 
erimielifet; tulla toifelle ofaffi; teste: 
nämjä tafata, jalaa. — Partagö, 60, 
part. ja adj. fesfindinen: amour p. 

Partance, f. laiman lähtö purjeh- 
buffeeu. 

Partant, adv. ſiis, jentähden. 
Partenaire, m. ja f. fanSfapelaaja; 

mwastaantansfija. 
Parterre, m. fuffa-ofasto, fuftafar- 

fa; parterri (teaterisfa); parterrisfa is⸗ 
tujat (yhteijesti). 

P m. puolue, lahlo; päätös, 
neuwo, feino; etu, hyöty, woitto; ans 
matti, wirka, elinkeino; (ſot.) fotamies- 
ojasto, partiofunta; naimakanppa, nai- 
mifet; uralla; prendre p., ottaa fota- 
miespesti; prendre le p. de l’église, 
rueta papilfi; faire un mauvais p. 
à yn, tehdä jkulle pahat keppofet. 

artiaire (t täsjä ja 2 jeurr. — 8), 
adj. m. fermier p., wouraaja, jofa jaa 
määrätyn ofan maan tuotteesta. 

Partial, ale, adj. puoltapitämäinen, 
puoltomielinen; oftttainen. 

Partialement, ado. puoltomielijesti. 
Partialité, f. puoltomielijnys. 
Participant, nte, adj. ojallinen, ojaa 

aapa. 
Participation, /. ofallifuns. 
Participe, m. ofalas, ojallinen; par- 

tieipi. 
articiper, v. m. (a) ottaa ofaa, 

olla ofallinen, (de) olla jntin luontoi- 
nen, faltainen, famasta luonnosta: ce- 
la participe de la nature du feu. 
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Particulariser, v. a. juurta jakjain, 
perinpohjin kertoa ). efittää; eri feika 
loibin ryhtyä; (lakit.) monesta kanofa- 
rilollijesta haastaa ainoasti yhden. 

artioularitö, f. evitysfeilla, -kohta. 
Partieule, f. ojanen, mähäinen oja, 

(fieliop.) atonfto. 
Particulier, jöre, adj. erityinen, eris 

toinen; yljityinen, ykfityijen oma; eris 
tyisfeikkoihin foslema; erinomainen, 
tummallinen, falainen. — m. ylfityi- 
nen henkilö, erikoinen; evityisfeiffa; de 
p. à p, bifituisten henkilöjen kesken; 
dans le p., ylfityijesjä kansjakäymis 
fesfä; en p., yrjään, erillenfä, evillän- 
jä, yljityis-elämäsfä, ylfityijenä henki 
[önä; en mon petit p., minä halmasta 
Ai vivre en son p., elää it- 
effenfü. | 
Particulierement, adv. erittäin, 

erinomaifesti; ykfityijesti; laweasti, evi- 
tyisfeikkoihin ryhtymällä. 

Partie, f. ofa; jüfen, ruumiin ofa; 
ominaifuus, ammut, taito; laulu-oja, 
ääni, ſäwel; tawarajonkko, -tulln; ſaa⸗ 
tama rahafumma; ykfityistohta (rätin. 
1854); forttipeli; fnostumns, kauppa, 
litto, päätös; huwi, humimatka; bu- 
miin ofallifet henkilöt; wastapuolt (oi, 
tendenläynnisjä); maltnuttaja (oikeu- 
ben-afiasja); ſentu, tienoo, matjema; 
(fieliop.) p. d’oraison, puheen ofa: p-s 
honteuses, fiittimet; — p-s, pl. rä- 
tinli; ofaffaat, [uostuja, [uostumuken 
telijät, afian-omaifet: p. belligéran- 
tes, leslenänfä fotaa käymät waltiot; 

. prenantes, jotta faamat ojaa ton: 
vipe ästä; en p., 1. partie, ofaffi. 

jel, elle (t == 6), adj. jola on 
ofa fofonaifesta. 
ar delement (t == 8), adv. ofittain, 

oſakſi. 
Partir, v. a. (panga) jafaa, taſata. 
Partir, v. n. lähteä, mennä, käydä, 

matkustaa, purjehtia pots; rientää, juos- 
ta 1. pötkiä pois; Kiidähtää, lentää; lau'e- 
ta; ae, ottaa allunja, fyntyä; ale 
taa [ajanlaskusta]; je pars pour Ro- 
me, lähden omaan; p. d'un prin- 
cipe, alkaa perustamaitesta perisajas 
tulfesta; p. d’un éclat de rire, nau- 
raa täyttä fullfua; le fusil a parti, 
pysſy on lauennut; à partir du 1 
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Août, luettama Œloluun enfimäifestä 
päimästä; à p. de, alusta, luettuna 
[ajanlaskusta]; à p. ’aujourd’hui, 
tästä päimästä. — à p. de là, adr. 
ſillä perustuffella, miin muodoin. 

Partir, m. lo p. d'un cheval, be. 
woſen rupeaminen lankkaamaan. 

an, m. lahlolainen, puoluelai- 
nen; partiolainen, kimekäe, fisfi; wal- 
tiotulojen wouraaja. 

artiteur, m. (lasfuop.) jakaja. 
Partitif, ive, adj. jola merkitfee ojan 

lofonaifesta. 
tion, /. partituri. 

Partner (r ääntyy), {. Partenaire, 
Partout, adv. fatftialla. 
Par-prenant, m. ofallinen, ofafas. 
Pari F. Parulis, m. ajos ile 

ni$16. 
Parure, f. foristus, foru, liiltotoru; 

juhlapuku; roska, faappeet, rublu: la 
p. d’un pied de cheval. 

Parvenir, v. n. (à gn, à ge.) tulla 1. 
päästä perille, joutua, ehttä; (kuw.) 
äästä 1. kohota, armoon, kunniaan, 
aatuttaa ifin; onnistua, laittaa niin 
€ L 

Parvenu, sm. albaifesta fäädystä ko⸗ 
bonnut; mwastalobonnut. 

Parvis, m. firfon edusta; Juntas 
laisten temppelin eſikartauo; — pl. 
(vun.) efifartanot: les célestes p. 

Pas, m. adlel; jälli, jalanjälki; tans 
fi-askel; käyminen, kulku (Hewofen); 
etufija, etewmyys; muorenjfola, rotkotie; 
rauma, ahdasfalmi; kynnys; portaan 
astuin; fyöstämän fullupailfa fan- 
faasfa; p. de vis, ruuwin Pierre 1. ko⸗ 
ro; cheval de p., tajajuokfija, käymäri, 
fonkari; (jot) p. ordinaire, tawalli- 
nen marsfimanhti; p. de charge, ryn- 
täystvanhti; changer de p., muuttaa 
marsfiwanhti; changer le pas, muut 
taa jaltaa marsfiesja; p. de Calais, 
jalmi Ranskan ja Cuglannin mälillä, 
Œuglannin kanawa; mauvais p., pail- 
fa, jota on waarallinen käydä; (Euro) 
waara, wailea lohta, paha pula; p. 
Päne, (tasw.) hewojen fawio (tussi- 
lago farfara); p. N hitaasti, jalka 
jalalta; de ce pas, tällä hetkellä, tuolla 
paikalla, ojetis. 

Pas, adv. ei, 
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Pasoal, ale, säi —— | 
asigraphie, f. yhtetmen tirjotus- 

fieli tait fanfoille. 
Pasilalie, f. yhteinen maailmantieli. 
Pasquin, m. wanha murtunut fu: 

mapatfas muinaijeeja Nomasja, johon 
naulattiin pilkkavunoja; Gulimilt, il: 
weilijä, pilkkaaja; häwäifijä. 
Pasg 6, /. pasguin-patjaajen 

naulattu pillkavuno; tyhmä pillka, ilme. 
Pasguiniser, v. n. tehdä pillkaru- 

noja. 
Passable, adj. mälttämä, auttaa, 

joltinen. 
Passablement, adv. wälttämästi, 

joltijesti. 
Passacaille, /. eräs tansfi. 
Passade, f. läpimattka, ſiwutſe lullu, 

läymältä käyminen, [ybyt-ailainen oles 
minen; pian haihtuma lempifeikkla; mat- 
la-apu, almu kullewaiſelle. 

Passage, m. läpilulleminen, läpi: 
matka, läpimarsfi; käynti, meno, ajo, 
ratjastua läpi 1. yli; muuttuminen, 
muutos, fiirtynminen; tte, Läytämä, pääs 
ſöpaikka; katettu läpikläytämä toijesta 
fabusta toifeen; oikeus fullea toifen 
omistaman maanpaléton poilli; me- 
ven yli purjehtiminen; kullumalſu fiitä, 
rahtipallla; filtarahat, lauttarabat, ja 
muut maljat, joita fuoritetaan kulku 
neumojen käyttämifestä; paikka, kohta 
(he jasta, joitelmasta); tafatuïfijan, Pons 
arin tultu. 
Passager, v. a. ajaa hemosta tafa- 

fulfua. — v. m. fulfea tajakullua [he- 
mwofesta]. 

Passager, ère, adj. läpilullemainen, 
muuttelemainen, pian lähtemäinen: oi- 
seaux p-s, muuttofinnut; (kuw.) bui- 
kentelewa, pyymätön, kestämätön, Hath- 
tuva. — s. matkustaja, matlalainen, 
myötälullija; kulkewainen. 

Passagörement, adv. wähätfi ajalfi, 
mwälisailaifesti. 

Passant, nte, adj. chemin p., tb- 
teinen maantie 1. ajotie; rue p-e, pal: 
jon fuljettu latu. 

Passant, m. fimutfe meno, läpilullu, 
lüpi-ajo; en p., fivumennen. 

Passation, /. (lalit.) fontrabdin te- 
keminen ja laisja käyttäminen. 
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Passavant, m. wapaaluitti, tulli- 
puit; porras 1. lautafilta laitvasta ran- 

J. malfettaman fnmman täyte 
pi "in RE LE (pe 
iefä); ahdas kulkuväylä färkkäin mä- 

1illä, ahdas falmi; — mieklai · 
que ollesja); vröytä naisten Batuieja; 
lankaan enfimäinen fastaminen Cat 
pasfi (pelisjä); il est en belle 
on hymäsjä alueja, hymäsjä aaah 
fen toimosfa. 

Passé, m. mennyt aika; mikä on ol. 
fut ja mennyt: (tieliop.) mennyt aika, 
preteriti; par le p. entijeen aikaan, 
muinoin, ennen, entis-aikoina. — prep. 
mentyä, jälleen, peräefä. 

Passé, 6e, adj. mennyt, ollut, fulu- 
nut; maljennut; maître p., läpt-oppi- 
nut mestari. 

Passe-avant, 1. Passavant. 
Passe-balle, /. Passe-boulet, m. 

tunlanmitta. 
Passe-canal, m. ahdas mäylä färt- 

Päin mäkillä. 
Passe-carreau, m. raatarin räefi- 

puu. 
Passe-cheval, m. lautta 1. proomu 

hewosten een warten. 
Passe-debout, m. tulliwapauden tir 

ja tawaroille, joita fuljetetaan tranfito 
ton maa maan fatta. 
peli Passe-dix, m. raffeli, eräs noppa- 

el 
Passe-droit, m. [afifääntöjen perunt · 

taminen 1. helpottaminen jfun ebutfi; 
jlulle jenkantta tebty wääryys, että mä- 
hemmin anfainnut jaa wiran, palkin⸗ 
non j. m. e, hänen edellä. 

Passso, f. je aika ehtoolla, kosta 
furppalinnut lähtevät metfästä kedolle; 
Turppalintuin lento; kurppatverkko; ir 
wen jäljet 1. elanteet; lankaan fube; 
Jyöotätvän tullu; napinlämen omper 

“Passe-feur, t. Anémone, 
Passège, Passéger, !. Passage, Pas- | 

“Eassement, m. faluuna, reunus, 
nyöri. 

Passementer, v. a. faluunilla, nyö- 
vilä reunustaa aatteita. 
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Passementerie, /. lalunnain-, nyö- 
rintelo; —ã a i 
—e— s. kaluunan⸗, 

nyörintekijä, 
Paseo I éufimitia (of 

oha muhi tuliita, ter ojaa aija). 
[omat g jul urine. M 

le, m. fuufanallinen te. 
y, kuljetettawa mies mieheltä. 
Passe: jää-awain, joka 

ufeita lukkuja awaa; Fa [oi8-awain (toi- 
nen awain, joka famaa Tuffua awac); 
kehikko lafineen, jonka pohja on awat- 
tawa lumien muuttamista warten; pah- 
winen taufufebifto; (tirjap.) kirjainke- 
bifto, josja on läpi kirjaimen ajetta 
mista warten; tuflijaba; feula ympy- 
väif=kä lätt 

m. tours de p. file 
in Euje; kujeet, foirauturit. 

m. eräs tansfi; fen mu- 
mintaan laa. 

-pierre, f. meristväntooli. 
Passe-poil, m. fyrjäys 1. palle waat · 

teen faumasja 1. reunasja. 
)-pomme, /. eräs omenan laji. 

hapot m. matfapasfi, mapaa- 
i 
Passer, v. n. kulkea, mennä, ajaa, 

Täydä, juosta, liikkua; Tultea, ajaa, 
mennä yli, lautta, läpi; irtyä; flire 
tyä toilet omistajalta tien lin; 

lua, mennä lajata]; Baibtua, (op 
Tiewentyä; riit 

J — tulla hij · 
à läpi; Täydä, olla Käy- 
ilttää, (uittaa; (pour) 

pi L dä jotkin; — 
1 don päästä tule 
i affaire passera dan 
un mois, afianne otetaan efille fun. 

Paudesfa; p. à Pennemi, farata wi⸗ 
Bollijen puolelle; p. à un conseil de 
guerre, joutua fota-oilenden tuomite 
tawalfi; p. en revue, olla latjelmut- 
fesja; outre, jättää entijet ja ryh⸗ 
a auhin: jasse! olfoom menneetfi! 

. sur, jättää fillenjä, olla lukua pitä- 
Piattä; p. par, tulla läjitellykfi; p. 
les armes, ammuttaa tuomion joh- 
dosta; il passera par mes mains, 
sn an — tafittelen; laisser 

à qn, ſuoda jfulle auteeffi, ol ja 
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moittimatta; en p. par, antautua jnlin 
alttiikji, myöntyä jhkin; la beauté pas- 
se, kauneus Bhämiää; cet habit me 
passera cet hiver, waate riittää tälfi 
talweffi; passer pour riche, fäydä 
rillaasta. — v. a. käydä, kulkea, men- 
nä lautta, läpi, nli; ftirtää, muuttaa, 
miedä; pistää, pujottaa, pukea yllenjä; 
työntää läpitje; käyttää fenlan läpitje, 
panna käymään läpitfe; antaa, heittää, 
jättää, fitrtüà jkulle; mennä yli mää- 
ränjä, Fäydä yli, nl 
olla etemämpi, parempi, woittaa ; pyyh⸗ 
käistä, fimaltaa; filittää, hioa; (4) pan- 
na jnlin mailutukjen alaifekji, panna 
kestämään, lärfimään ; lankaita malmis- 
taa, laittaa märjättämikfi ; paitota (wuo⸗ 
tia); pintapuolifesti käfitelä; mennä 
ohitje, jättää fillenjä; tehdä 1. laatia 
fontrabti; myöntää 1. tunnustaa, täyjis 
telmoffi, otalfna; ſuoda anteekfi, fietää, 
fallia; wiettää, kuluttaa ailanja, oles- 
tella; tyydyttää (haluufa): kaupitella, 
faattaa liilkeefen; p. la rivière à la 
page, uiba joen yli; p. une forêt, 
tulkea metfän läpitie; p. la mer, pur- 
jehtia meren ylitfe; pisser votre che- 
min, menläät matfoibinne; en pas- 
sant chemin, matfalla, matfasfa; p. 
un examen, fäydä tutkinto; p. le pas, 
tuolla; on m'a passé dans une au- 
tre voiture, minna ftivrettiin, muu- 
tettiin —; p. en compte, panna ti. 
lille, vätinkin; p. son habit, putea 
mwaatteet yllenfä; p. le bras dans les 
manches, pistää fübet hihoihin: p. 
lé au travers du corps, työntää 
puhki runmiin; il vous passe de tou- 
te la töte, hän on teitä päätänjä pi- 
tempi; contentement passe richesse, 
tyytymäifyys on rikkautta parempi; ce- 
la me passe, tän yli ymmärrytjeni; 
p. le papier & feu pour le söcher, 
panna paperi walfean mwailutukjen alai- 
jeff luiwaamista warten; passer qn 
maître, bymäkjyä mestarikfi, antaa 
meëtartfiria, mihitä maisterikfi; p. 
mal son temps, viettää ailanja buo- 
nosti; (tuw.) olla padasja pulasja, olla 
pahoillanfa, ttämillänfä; p. en parche- 
min, nitoa firja pergamenti-kanfiin. — 
So N v. v. kulua, mennä 1. rientää 
obitie [ajasta]; haihtua, kuihtna, rin- 
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ottua yli; (kuw.) | ul 
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tua; tapahtua, fattua; menestyä, ſu⸗ 
lanta; (de, à) tulla toimeen, tyytyä; 
(de) olla ilman, tulla —— toimeen. 

asserage, f. noufuruobo j- 
dium). S (i 

Passeroan, m. warpunen. 
Passerelle, f. perrasfilta, jallapor- 

vas; naarasmwarpunen. 
F'ase-r000, f. Woruufu (alosa ro- 

860). 

Passe-temps, m. ajanmiete, ajan- 
u. 
Passeur, m. lauttamies, lautturi. 
Passe-velours, m. amaranti-lulfa 

(celosia). 
Paese-voguo, f. liireä kalerin fouto. 
Passe-volant, m. mies, jota katſel⸗ 

muffisfa pistetään rimeihin numeron 
täytteekfi; (kuw.) joka tunkee ſenraau, 
mailla ei ole pyydetty tahi pääjymaät: 
(ua fuorimatta, fuoffamieras. 

Passibilité, f. lärfimijen mahdolli 
fuus, tuntoifuus fürfimifelle, mielen» 
liifutukfile. 

Passible, adj. mahdollisen fürfis 
mään, kärſimiſelle, mielenliikutukjelle 
tuntoinen; (lalit.) (rankaistuljen) alai» 
nen. 

Passif, ive, adj. färfimä, waifutta- 
maton, ryhtymätön; obédience p-e, 
ehdoton fuuliaifuus; commerce p-e, 
fauppa, joka täy mwieraan toimen faut: 
ta, wieraanlätinen fauppa; se tenir p., 
vyhyä afioihin ryhtymättä; (kieliop.) 
verbe p. 1. Passif, m. pasfimimuoto. 

Passion, # kurfiminen (Kristukſen); 
Kristukjen lärfimijen Historia; sermon 
sur la p., ahttjaarna, Pärfimyösjaarua; 
la semaine de la p. piinawiifto; 
muutamien tuskallisten tautien nimi 
ty6; paastosaika; kärfiminen, wailutut- 
jen färfiminen; himo, kiihko, into, ha⸗ 
lu, tiihkoijuus; mielenliilutus, tuune; 
rallauden himo, rakkaus; himon ejine; 
cette femme a fait de grandes p-s, 
filé naifella on ollut monta rakasta. 
Jata; de p., fiibfoifesti, innolla. 

Passionné, 6e, adj. fiibloinen, bi- 
mollinen, Gimostunut; tuima, kiiwas; 
tulinen, hellä [rakkaudesta]. MUN 

Passionnellement, adv. innollifesti, 
tuimasti. 
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Passionner, v. a. panna innostusta 
ilmaifemaan: p. sa voix, son chant, 
innollifesti lanjua. — Se p., v. r. (pour) 
joutua intoon, fiiwastua; tulifesti ra- 
fastaa, himota; antantua fofean himon 
waltaan. 

Passivement, adv. lärfimäifesti j. 
n. €. k. Passif. 

Passoir, m. fitmilä, lämilfö. 
Passulat, m. miel-p., rufinoilla fe 

Lotettu hunaja. 
Passules, f. pl. ilmasja kuiwatut 

rufinat. 

Pastel, sm. mwäriliitu-kynä, pastelli 
fond; pastelli, wäriliitulla tehty ku⸗ 
mas; pastellismaalans; (lasw.) mor- 
finfo (ssatis tinctoria). 

Pastenade, j. palsternalla, mora- 

N aate f. eväs rauskakalan laji Astonaguo, j. eräs rauslalalan laji. 
Pastèque, f. wefimeloni. 
Pasteur, m. paimen; (lum.) fielun- 

paimen, pastori. 
Pastiche, m. maalaus 1. tirjallinen 

te08, josfa tamotellaan jonkun mainion 
mestarin tapaa; opera, joka on koloon 
Dutt ufeampien fümelnieflain teok⸗ 
sta. 
Pastille, f. pastilli; mähäinen höys- 

tetty jokerikakklu; hywänhajuinen ſeos 
fuitfutufieffi, fuitfukynttilä, ſuitſukal⸗ 
fouen, fuitfujatnen. 

Pastoral, ale, adj. paimen-elämütü 
1. fielupaimenen wirfaa loslewa; soin 
p., fielunboito. 
Pastorale, f. paimenlaulu, paimen- 

loiln; paimenruno; paimennäytelmä, 
idylli; toyllinluontoinen fäelteos. 

Pastoralement, adv. hymän paime- 
nen tapaan. 

Pastoureau, elle, s. paimenpoila, 
paimentytti. 

Pät, m. jahtihaukan raminto. 
Patache, /. tvartiolaima; tulli-alus; 

Pposti-alns; matkustaja-laima jo'isfa; 
eräs postimaunnjen laji matkustajille. 

Pataraffe, f. ripuli, barafantallutus, 
huono Fäft-ala. 

Patarasse, /. tiffin. 
Patard, m. eräs pieni fupariraba. 
Patate, f. espanjalainen peruna. 
Patatras, int. lopfie, loiefie. 

lrufous; ifompi fuu 

Pataud, sn. foiranpenifta, jolla on 
paljnt käpälät. 

Patand, ande, adj. ja s. palju ja 
lihawa; luntti. 

Patauger, v. n. tallustaa 1. räämiä 
lo'asſa; (kuw.) takertua, juutua [tes- 
lustelusta, toimieta]. 

Pâte, f. taikina, 18108; p. d'amen- 
de, mantelijaippua; p. d’Italie, italia- 
faifet leimoket: makaroni, mermicelli 
j. n. €.; p. de fourneau, muurifawi; 
(fuw.) être de bonne p., olla ruumiit- 
tanja terme. 

Pate, /. €. Patte. 
Patö, m. pasteija, piirakka; läkkipill- 

ku; forttiliemabdus, korttikuje; eräs wa⸗ 
rustuslaitos [linnojen portin⸗edustalla. 

Patée, f. pöperö (kanoille, handill:); 
foiran-, tisfanrnola. 

Patelin, ine, adj. ja s. imartelewa, 
mairittelema; imarteltja, mairittelija. 

Patelinage, m. imarrus, imartele 
minen, finfasteleminen. 

Pateliner, v. n. imarrella, mairt- 
tella, miekistellä, tinfastella. — v. a. 
liehakoitfemifella ja lCinkastelemifella 
pettää ]. faada puhutellu?ji. 
(ratelineur, m. liehakvitfija, linkae- 

telija. 
Patelle, f. 1. Lépas. 
Patène, f. Sylättilantanen. 
Patenötre, /. Sfümeibän-rufous; 

muutamat muut rukoukſet; — p-s, pl. 
fuulat rulousnanhasfa; rulonsnanba; 
rukousnauhan muotoifet foristuliet pi- 
larien päässä. 

Patent, nte, adj. jullinen, awoin; 
felwmä, filminnähtäwä; lettres p-es, 
awoin funintaallinen kirje. 

Patente, f. awoin firje, patentiktre 
ja, lupakirja, waltunekirja, wahwistus⸗ 
kirja; makſn täsjä mainituista kirjeis- 
tä; wuotinen wero kaupasta ja muusta 
elinkeinosta; fuitti fnoritetusta elin 
leino-iwerosta; termeystodistus. 

Patenter, v. a. warustaa patentilla. 
Pater (r läntyy), m. Jjämeidän- 

a rulouenaukjasja ; 
munkin armonimitys. 

Päter, v. a. liistrata, iskuttaa. 
Patère, f. ubrimalja. 
Paterne, Paternel, elle, adj. iſul⸗ 

Tinen. 
a 
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Paternellement. adv. ijällifeeti. 
Paternitö, f. ilyye. — 
Pâtoux, euse, adj. tailinainen, tab- 

tainen, iskostunut; itteä, näljätkäs, li» 
mainen. 

Pathétique, adj. innollinen, liikut- 
tama. — m. into. 

Pathétiquement, ad». innollijesti. 
Pathologie, f. patologia; fe füüfe- 

tieteen oja, jola ejittää tautien luons 
non, fyyt ja oiveet. 

Pathologigue, adj. patologillinen, 
tautitieteellinen. 

Pathos (s ääntyy), m. into, liiwaus. 
Patibulaire, adj. birfipuuta loskewa, 

hirſipuun⸗. 
Patiemment, adv. kärſiwulliſesti. 
Patience, 7. fürfiwüällifuys, kärfimäi- 

ſyys, malttamaijuus; (kasw.) fuolalas 
rumez). 
Patient, nte, adj. lärfimällinen, mal: 

tillinen, malttamainen, pitkämielinen, 
(umaitjemainen; — kestämäinen; julin 
waikutukſen alainen. 

Patient, m. fuolemaan tuomittu ri 
toinen, jola on mestaajan läfiin an- 
nettu; fairas, jofa on jnlin lirurgil- 
ie leiffauffen alainen; mailutukjen 
efine. 

Patienter, v. m. malttaa mieltänjä, 
malttamaifesti odottaa. 

Patin, m. forfealorkoinen naijenlen- 
tä; Inistin; fuifi; alushirfi, joka fan- 
nattaa porrasta, rappia. 

Patine, £ mwiheriäinen home man- 
hoisja mastirahoisja. 

Patiner, v. a. Yypistellä formeilla. 
— v. m. luistella nistimilla; pyöriä 
ympäri eteenpäin pääfemättä, luiskah⸗ 
taa [höytymeturin pyörästä). 

Patinerie, /. luistinkanppa. 
Patineur, m. luistimilla luistelija. 
Pätir, v. m. Cärfiä; Tärfiä wahinkoa, 

pilaantua, turmeltua, huonontua. 
Pätis, m. laidun. 
Pätisser, v. m. leipoa piirakoita, pas- 

teijoja. 
Pâtisserie, . piiralkaleimoljet; pii- 

rafan leipominen. 
Pätissier, iöre, s. piiralan leipoja. 
Patissoie, /. eräs filkkikankaan laji. ' 
Pâtissoire, /. bulpiolla warustettu 

pöytä, jouka dt piirakoita leivotaan. 
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Patois, m. talonpojan fFieli, maalieli, 
murteellijuus. 

Päton, m. fyötöstaikina kalllunoille. 
Patraque, f. tulunut ja kelwoton 

tone; (kum.) riutunut, Heikko ihminen. 
— adj. rintunut, beiffo. 

Pätre, m. paimen. 
ad Patres (— patres), adv. faiten 

maailman matla; aller ad p., tuolla. 
Patriaroal, ale, adj. ijämaltainen, 

patriarlallinen. 
Patriaroat, m. patriarfan, pa een: 

Wwanbimman arwo, aluskunta 1. balli- 
tus-aila. 

Patriarche, m. patriarfla, perheen 
manhin; efi-ifä, walta-ijä. 

Patrice, m. patricio, romalainen yli- 

n. , J 
atrioiat, m. patricion arwo. 

Patricien, enne, adj. ja s. patrici⸗ 
nen; patricio, patricinen nainen. 

Patrie, f. ifänmaa, [ynnyinmaa ; ſyn⸗ 
tymäpaikla, fyntymäkaupunti. 

Patrimoine, m. wanhempain perintö; 
peritty omaifuus; peritty talo; perintö- 
ofa. 

Patrimonial, ale, adj. wanbemmilta 
peritty. 

Patriote, m. ja f. ijänmaan-ystämä, 
ijänmaan-ralastaja. — adj. ijänmaal- 
(inen, ifänmaan-mielinen, iſanmaata ra» 
fastatva. 

Patriotigne, adj. ifänmaata rafas- 
tama; k. Patriote, adj. 

Patriotiquement, ado. ijänmaan vs: 
tämän tamalla. 

Patriotiser, v. a. ifänmaan ystä 
wän tamalla toimia. — Se p. v. r. 
ruveta ijänmaan ystämälki. 

Patriotisme, m. ifänmaan raffaué, 
ijänmaallinen rakkaus 1. lempi. 

Patrociner, v. n. Inopumatta pu- 
qua, faabatjenfa toista [uostumaan, us- 
omaan j. m. €. | 
Patron, onne, s. (romalaifilla) fuo- 

jelija, Golhoja; wapantetun orjan enti⸗ 
nen ijäntä; juojelijapyhä : fuofijia, edis⸗ 
täjä, fuojelija; afian-ajaja, apuri, apu- 
mies; ijäntä, herra, patruua; mwmähem- 
män aluljen laiwuri, wenbeen kuljet- 
taja; fe, jolla on oikeus afettaa feura- 
funnan kirlkoherran wirkaan, firfiopat- 



Pair 

ruuna. adj. galère p-e, päälitön 
faleeri; cardinal p. paawin efimäinen 
ministeri. N 

Patron, m. mynstäri, efikuma; laa- 
wa, malli; patruni (ampumafoneille). 

atronage, m. oilens feurafunnau 
firfloberran afettamifeen; fuofitus, ſuo⸗ 
jelus (mahtaman miehen). 

Patronal, ale, adj. fuojelus-; pat- 
runna⸗. 

Patronimigue, I. Patronymigue. 
Patronne, f. päälilön taleri. 
Patronner, v. n. maalata paperiin 

leikatun faamwan mukaan. — v. a. fuo- 
fita, ottaa fuojelukjeenja. 

nneur, Patronnier, m. faa- 
mwanleilkaaja; forttimaalari. 
Patronymigue, adj. nom p., fufu- 

nimi. 
Patronillage, m. litaweſi, lokaweſi; 

lilameden roiskiminen. 
Patrouille, di patvulitäynti; pat- 

valli, fiertowabti, Piertowartijat. 
Patroniller, v. n. läydä kiertowah⸗ 

tina, patrullina; voiskia likaista wettä. 
— v. a. foaista, tahrata, riymettää. 

atrouillis, sn. Tola; pöperö ; lätäkkö, P 
vapatto. 

atte, f. jalla, Läpälä, lämmen, lynfi, 
(käytetään kaikkien nelijallaisten jalvis- 
ta, joisſa on warpaat ja kynnet, fai 
lista linnuista paitfi petolinnuista; 
myös ramuista ja muutamista hyön- 
teifistü); (kuw.) thmifen koura; pilarin 
1 lafin jalla; tonkku, johon pannaan 
jlin riippnmaan; litteäpäinen tenlikka; 
finkilä, rautalynfi, tä nuottipaperin 
wiiwuri, rostrali; hihan 1. takin kään- 
ne; Cakkarinlämjä:; ankkurinkonra. 

Patte-d'oie, f tienristimys; rytyt 
ullopuolifeeja jilmänpielesjä; (lait. 
haanmuuti, fufonjalfa; (lasw.) fawife 

odium). 

Pattu, ue, adj. pafinjalfainen line 
nasta, jolla on höyhenet kynfiin faalla]. 
P 6, sn. farjanfaibun. 
Pâturé, 6e, adj. (yöty laitumesta]. 
Pâtare, f. (yönn$smaa, laibun; eläi- 

men ruola, appeet; vaine p., yhteinen 
laidun, takamaa. 

Pätarer, v. n. Päydä laitumella. 

529 Pavé 

Pâtureur, em. fe joka käyttää 1. pai- 
mentaa hemofet laitumella, bewospai- 
men. 

Paturon, m. wuobns, nilkka (hewo⸗ 
jen); p. blanc; eräs fieni. 

aulette, f. wuotinen malfu, jota 
wirlamiehet muinoin fuorittimat faa- 
dalfenja oikeutta myydä wirkojanfa. 

Paume, f. fimmen; lämmenen le⸗ 
weys; eräs pallopeli; jeu de p., pal- 
fopeli, huone pallopeliä warten. 

Paumelle d faffitabtoinen ohra, 
kummuras (o ta). 

Paumer, ». a. lämmenellä fiwaltaa; 
. la gueule, fiwaltaa forwalle, wast' 
eufoja. 
Paumier, m. maître p., pallopelin 

johtaja. | 
aumillon, m. auranperü. 

Paumille, f. ſalko, jetmäs, johon lin. 
nimpyytäjät jitomat wietelinnun. 

Paumure, /. hirwen ſarwenhaarat. 
Paupérisme, m. elannottomuns, koh⸗ 

hyystila; fuurilukuinen mäestö, joka 
elää Pöyhyydesjä ja kurjuudesja. 

Paupière, f. filmälauta, fllmäfanfi, 
ſilmüluomi; filmüripfet. 

Pause, f. pyjäys, [eifaus, loma, mäli- 
aita; (foit.) pau. 

Pauser, v. m. feifahtua, pyjähtyä, 
(foit.) paufata. 

Pauvre, adj. löyhä, kurja; miheliäi- 
nen, waimwainen, — s. löyhä, parka, 
raukka. 

Pauvrement, adv. tüvhüsti, wihe⸗ 
fidifesti. 

Pauvresse, d, terjäläismaimo. 
Pauvret, ette, s. parka, rautta. 
Pauvreté, f. yhyys, kurjuus, wi⸗ 

yeliäijyyö; uv.) tyhmyys, typeryys, 
ehnous. 
Pavage, m. limillä laskeminen, tis 

Pavane, f. eräs malainen, juhlalli- 
nen tansfi; fasfafranispuu (croton ti- 
glium). 

se Pavaner, v. r. pöyhistellä, re⸗ 
hennellä, keikotella. 

avé, m. kiwi ladunlaskemista war- 
ten, katukiwi; fimillü laskettu katu, per- 
manto; fatukimitys; être sur le p., 
joutua maantielle, olla kaiken puuttees- 
fa; tâter le p., waromwasti ryhtyä toi. 

34 



Pave 

meen; brûler le p., ajaa 1. vatfastaa 
täyttä laukkaa. | 

avemont, m. timmillä laskeminen; 
fithen tarpeellijet aineet. 
N aver, v. a. limillä laskea, kiwit⸗ 

Pavesade, f. (meriw.) reilinkimaate. 
Pavour, m. fadunlastija. 
Pavie, m. eräs perfilan laji. 
Pavillon, m. huippupäinen telta; 

eJiviippu fatolisten kirkkojen tabernale» 
fisfa; Pallinpeite; nelikulmainen raken- 
118 ea La katolla; fuwibuone, 
lystihuone; puhallustorwen amwara fuu- 
puoli; laimanlippu, ⸗wiiri; lippulaiwa; 
(kuw.) laimasto, meriwoima. 

Pavois, m. ſuuri ympyräinen kilpi; 
veilinkiwaate. : 

Pavoiser, v. a. pulea laiwa reilin⸗ 
fimaatteilla ja lipuilla (riemun ofot- 
teelfi). 

Pavot, m. unifufla, walmu. 
Payable, adj. jota woi maljaa; mal: 

fettama; malfun-alainen. 
Payant, nte, adj. ja s. maljaa; 

makſaja; billet p., pääjölippu, josta 
maljetaan; carte p-e, rawintolarätinfi. 

Paye, /. palffa; työpalkta; malfaja; 
hante, petite ho tamallista forkeampi, 
alhaifempi palkka; il tire p. de capi- 
taine, hänellä on fatteinin palkka; f. 
Morte-paye. 
payement, m. malin; makſun⸗aika; 

aftfa. 
, Payen, enne, adj. ja s. palanalli- 
nen; palana. 

Payer, v. a. maljaa, fuorittaa ella ; 
PI korwata, palkata, Postaa, mat- 
aa; p. de mots, puheilla tyydyttää; 
p. de raisons, de mauvaises rai- 
sons, efittää pätemät, huonot fyyt; P: 
de sa personne, panna itjenjä alt= 
tüiffi, Punnollifesti tehdä tehtämänjä; 
p d’audace, pelottaa rohlealla, uska- 
taalla ulkonäölänjä. — Se p. ©. r. 

ottaa maljunja, forwauffenfa, palffan- 
fa; maffettaa, pallittaa; toinen toifel- 
fenfa maljaa; (de) tyytyä jhkin, olla 
tyytywäinen; se p. de raisons, malt 
taa mieltänjä, feurata järkemiä neu- 

oja. 
Payeur, euse, s. mafjaja, maljun- 

juorittaja; kasjöri, fasfanboitaja. 

530 Pece 

Pays, m. maa; maakunta; feutn, tie- 
100, maijema; maan afulklaat; ifäns 
maa, fynnyinmaa, kotimaa, kotipaikka; 
maanmies, fanfalainen; p. de bois, 
metfäinen jentu 1. maa; p. plat, tajan 
fomaa; autea, warnstamaton maa; les 
p. étrangers, ulfomaa; p. coutumier, 
maafunta, josfa noudatettiin omat wan⸗ 
bat fäännöt; p. de droit écrit, jo8fa 
noudatettiin vomalais-lafi; les Pays- 
bas, Alankomaat; gagner pays, päästä 
eteenpäin, edistyä; tirer p., lübteë pa- 
foon, farkun; p. perdu, paikka, josfa 
ei ole anfion tilaifuntta, fyrjäinen feu- 
tu; faire voir du p. à an, faattaa 
moniin vettelBibin, puliin; à vue de 
p., enfi filmäykjellä, umpimähkään, ars 
wiolta; Pamour du p., tfänmaan-raf- 
kaus; recevoir des nouvelles du p, 
faaba uutifia fotifeubuifta; maladie 
du p., toto-ilätvä. 

Paysage, m. maijema; maifematau- 
lu; maifemamaalans. 

Paysagiste, m. maijemamaalari. 
Paysan, anne, s. talonpoika, maa- 

mies; talonpoilais-nainen, waimo, state 
tö; gros Po raala talonpoika; à la 
p-anne, talonpoifaifesti, talonpojan ta- 
malla, 

Paysannerie, f. talonpoifais-fäüty, 
talonpoilaijuus. 

Péage, m. tie: ja filtarahat; tulli; 
ailla, misjä mainittuja vahoja maf- 
P taan | 

Péager, m. tie: ja filtarahain fau- 
taja. 

Pöager, Pöagier, adj. m. chemin 
p., maantie josta tierahoja mafjetaan. 

Peau, f. nahka (ihmijen ja elilon); 
fefi, iho; wuota, talja; fuori, kalwo, 
foppa; conte de p. d’âne, lapfenjuoru. 

eansserie, f. nahkakauppa. 
Peaussier, m. nabluri; nahlakaup- 

pias. — adj. m. muscle p., nabtajün- 
täre. 

Peautre, m. envoyer au p., ajaa 
Yliteen. N get 

ec, adj. m. hareng p., üsfen fuo- 
lattu v SP 

Peccable, adj. joka moi [yntiä tehdä, 
fyntinen. 
Peccadille, f. pieni fynti, pient 

mita. 



Pece 

Peocant, nto, adj. jyntiä tekemä; 
HAL.) humeur p-e, mahingollinen 
neste. 

Peceata, m. aafi (eläintaistelutsja); 
tyhmä ihminen. , e 

Peceavi, m. fynuintunnustus. 
Pêche, 7. pepe. 
Pêche, f. falastus, falastaminen, fa- 

lanpyynti; oikeus kalastamifeen; falan- 
faalis; merenpohjasta pyytäminen 1. 
nostaminen Chemiunpl ain, baaffi 
rilloon joutuneiden falujen). 

Péché, m. ſynti; p. actuel, telo- 
fynti; p. originel, perifynti. 

Pöcher, v. a. kalastaa, pyytää fa- 
loja; pyytää 1. nostaa merenpohjasta. 

Pêcher, m. perfifapuu. 
= Pécher, v. m. tehdä jyntiä; rikkoa 
jlin wastaan, erhettyä. 

Pöeherie, 7. falastuspaitta, lalawefi ; 
talanpyynti. 

écheur, eresse, s. fyntinen. 
Pêcheur, sn. falastaja; Panneau du 

pi Pietarin formus, paamwillinen fi- 
ne 

Pöoore, f. nauta, elitko; (lum.) tyh- 
myri, nauta. 
Pecque, f. typerä mainen, jofa on 

wiijastelemananja. 
_Pectoral, ale, adj. rintaa toskewa, 

rinta»; rinnalle terweellinen. 
Pectoral, m. rintakilpi Juutalaifen 

hlimmäijen papin pumusja. 
Pöoulat, m. peijans; yleifien raha- 

warojen peijaaminen. 
écule, m. fäästöraha (erittäin ala- p 

ikäifen ja orjan). 
écune, f. (wanb.) raha. 

Pécuniaire, adj. rahoja foëfewa, va- 
has; peine p., vahajallo; intérêt p., 
raha⸗etu. 

Pécunieux, euse, adj. rahallinen, 
raharikas. 

664agogio,/.lapſentkaswatus, kaswa⸗ 
tustiede; faswatuslaitos, lastenkoulu. 

Pédagogique, adj. faswatustieteeili. 
nen, pedagogillinen. 
Pé gue, m. loulu-opettaja, kou⸗ 

lumies; äreä nubtelija. 
| St f. pollimet, pedali (uruisja 
j. m.). 

Pédané, adj. m. juge p., alituomari, 
aputuomari. 

531 Peil 

Pédant, nto, adj. ja s. pebantilli. 
nen, = turhantarlkla; toulumestari, pe- 
anti. 
Pödanter, v. n. huonosti toimittaa 

toulumirkanja; turhista riidellä. 
Pédanterie, f. pedantillijuus, turha 

tarffuus. 
Pédantesque, adj. pedantillinen. 
Pédantesquement, adv. pebantillis 

festi, turhan tarkasti. 
Pödantiser, v. n. olla pedantillinen ]. 

turhan tarkka. 
Pödantisme, m. pedantillijuus. 
Pödöraste, m. kut MA TOA 
Pédérastie, /. miehenpilaaminen. 
Pédestre, adj. jallaifin olewa 1. ta» 

ahtuwa; statue p., patſaskuwa jaloil. 
anja; voyage p., jallamatta. 
Pédestrement, ado. jalkaifin. 
Pédicelle, m. (faëto.) pieni fulan- 

marfi, ⸗wana. 
Pédiculaire, adj. maladie p. täi- 

tauti. 
a hodleulaire, f. eräs Pasi (pediou- 
8). 

Pédioule, m. (kasw.) mana, warfi. 
Pödiculö, 66, adj. (fasto.) wanalli- 

nen, warrellinen. 
Pödicure, m. adj. chirurgien 

warpaanfänjän letffaaja, jalanhunfaaja. 
Pödilnve, m. jalkakylpy. 
Pédomètre, 1. Odomötre. 
Pödon, m. käwelewä fananfaattaija. 
Pédoncule, m. (fastv.) fuffapert, 

erä. 
Pödononl6, 6e, adj. (kasw.) perte 

fäinen, kuklaperällä marustettu. 
Pégase, m. Pegaſo, lentobepo, ru- 

nobepo; monter sur le p., tehdä ru- 
noja. 

Peigne, m. lampa, biustampa; wil- 
lakampa, vaafi, kartta; häkilä; kaide; 
tynnyrin unrteet; ruuwirauta. 

Peigner, v. a. lammata; lartata, 
raaſia; häkilsitä; pahoin pidellä, rää- 
tätä, [uomia. N 

Peignier, m. lammantelijä. 
Peignoir, m. puuterimwiitta, kylpy⸗ 

wiitta. 
Peignures, f. pl. lammatesja (ähtee 

neet hiukſet. 
Peilles, f. pl. (umput. 



Pei 

Peiller, m. lumppujen kerääjä, lump- 
pumies. 

Peindre, v. a. maalata, wetüä man- 
fila; fuwata, kaltailla, kuwailla (myös 
lirjallifesti ja fuullifesti). — So p, 
v. r. ilmaista fuonteenfa; maalata kas⸗ 
wonſa. 

Peine, f. ranfaistus ; kipu, kiwistys, 
tuska, maima, fiufa; ahdinko, abbis- 
tus, pula, hätä; buoli, murhe, lewot⸗ 
tomuus; vafitus, fowa työnteko, puu- 
ga, waiwa; tyüpalfla; wastns, wai⸗ 
eus, hankaluns; wastamielifyys; sous 
peine de, infin uhalla; sous la p. de 
droit, nua uhalla, kuin laki määrää; 
sous p. de la vie, Gengenrankaistut- 
fen uballa; p. corporelle, ruumiinran- 
aistus; être dans la p., kärſiä hätää, 
olla hädäsjä; être en p. de, olla huo⸗ 
lesfa, buolellisna jnkin puolesta; faire 
de la p. à, faattaa huoleen, murhee- 
fen, huolettaa, kiufata; une âme en 
… kowin lemwoton ihminen; homme 

je p työmies; se donner de la peine, 
watwata itjenfä, olla waiwojanſa [ääs- 
tämättä; mourir à la p., tuolla toi» 
mesja, ennenkuin afia on loppuun faa- 
tettu. — À p., adv. tuslin; à grande 
p, tuskin, fuurella waiwalla; sans 
p. waiwatta, helposti. 

Peiner, v. a. numuttaa, waiwata, 
rafittaa; huolettaa, faattaa lewotto. 
maffi; kowin buolellifesti walmistaa. 
— 9, m. uupua, waiwaantua, raflin- 
tua, reubota, ponnistaa, ankarasti teh- 
dä työtä, nähdä paljon waiwaa; lantaa 
funrta tallaa; (à) wastenmielifesti teh- 
bä: il peine à punir, hänelle tuntuu 
raslaalta rankaista. — Se p., v. r. wai- 
wata itfenfä, nähdä maimaa. — Peiné, 
66, part. huolestunut, vafitettu, raskaus 
tettu; maimwaloifesti tehty, ylen nuoltu. 

Peineux, euse, adj. waimwaloinen, 
rafittawa. 

eint, nte, part. fanasta Peindre. 
Peintade, /. {. Pintade. 
Peintreau, m. tuhrija, tobraaja, po⸗ 

ropeufalo [maalarista]. 

682 Pell 

Peinturer, v. a. wetää maalilla, 
maalata. 

Peintureur, m. feinämaalari. 
Pelade, /. biusten lähteminen; far. 

wamtwillat. 
Pelage, m. larwan wäri (hewosten 

ja muutamien muiden eläinten). 
elagianisme, m. Pelagion oppi. 

Pélagie, f. bilfeinen rohtuma täfis- 
jä ja jaloisja, ruuſn (tanti); St P., 
eräs mantkilaitos Pariftsfa. 

Pölagien, enne, adj. aawalla merellä 
olema; pelagiolainen. — s. Pelagion 
opin tunnustaja. 

Pölamide, f. eräs tala (controno- 
tus); eräs malrillin laji (scombder pe 
lamis); eräs meriläärmeen laji. 

Pelard, adj. m. bois p., fuorittu 
puu. 

Pêle, f{. Pêne. 
Pelé, sn. taljupää. 
Pêle-mêle, adv. Gufin-hafin, mulfiu- 

mallin. 
Peler, v. a. ajaa farwat, bintiet; 

fuoria, fofoa, fisfoa; kuluttaa; p. la 
terre, luoria turpeet maasta; p. des 
allées, raastia, (yjätä 1. lihmilöitä puis- 
ton läytämät. — v. n. keſiũ. — Sep, 
v. v. päästää larmanfa. 

Pölerin, ine, s. pyhäretkijä, pyhä- 
maeltaja, matkamies, matluetamainen, 
muukalainen; (kuw.) mielas ihminen, 
fulkelus, wilkkuri. 

Pölerinage, m. pyhäretli, pyhäivaet. 
lus; pailla, mihinkä waelletaau. 

Pélerine, f. eräs naijen kauluri. 
Pélican, m. pelifani, ruomonpäris- 

täjä; eräs femiallinen tislans-astia ; fin 
tilä, hakanen; one, jolla hampaita we⸗ 
detään, eräs tykin laji. 

Pelisse, f. turffi, pälfi, nabat. 
Pelisson, m. mähäinen ja lyhyt turkki, 

nabat. 
elle (= peel), f. fibweli, lapio; p. 

à fou, vap S 
Pellée, Pellerée, Pelletöe, f. la- 

piollinen. 
Pelleron, m. wähäinen lapio, tih- 

eintre, m. maalari, taidemaalari. ! meli. 
Peinture, f. maalaustaide, maalaa. 

minen; maalaus, taulu; maali, wedetty 
maali; (fuw.) fuwans, kuwaileminen; 
wärikortti. 

Pelleterie, f. turffurin ammatti; 
turkkikaluin kauppa; turffifalu, turtikjet. 

Pelletier, ière, s. turffuri, turkin, 
telijä; turllurin maimo. 



Peli 

= Pellioule, /. wähäinen nahta, ohut 
ja hieno nabfa. 

Folotage, m. itémaifet muohenkars 
wat. 

Pelote, f. pallo, fuula; kerä; möhtä; 
neulatyyny; laukki, läſi (hewoſen pääs- 
ſä); faire sa p., ſaada pieni ſumma 
jäästöön. 

Peleter, v. n. (yödä palloa, olla pal- 
lofilla. — 7. a. keriä; piestä, fuomia. 
— Se p, v. r. tapella. 

Peloton, m. ferä; päälystämätön 
- pallo; uenlatyynty; parvi, jouflo, lau⸗ 
ma ; wähäinen fotamies-ofasto, plutoni; 
ryhmä, parmi (hyönteifiä); wähäinen 
laiwaston ofasto; par p-s, parwittain, 
platonittain. 
Pelotonnement, m. feriminen, pal- 

loffi mykertäminen. 
Pelotonner, v. a. teriä. — Se p, 

o. v. feräytyä ryhmiin, pariviin, jout- 
foibin; mylertyä palloffi; wetäytyä Le. 
räkſi [filistü]. 

Pelouse, /. nurmi, ruobofenttü. 
Peltaste, m. (muin.) fotamies wa⸗ 

rustettu Pelte-Pilmellä. 
Pelte, 7. wäbüinen ympyräinen kilpi. 
Pelu, ue, adj. farwainen, farwettn. 

mt. 
Peluche (pelu = pl), 7. plyyſi, 

poeme. 
luch6, 6e, adj. fametinfaltainen, 

larmwainen. 
Pelure, f fuori, Poppa (hedelmäin); 

larwarimillat. 
Pelvien, ienne, adj. lantioon kos⸗ 

lewa, lantio-. 
Penaille, f. munffijoutto. 
Penaillon, m. xryyſy, riepu, repale; 

munffi. 
Pénal, ale, adj. rantaistusta fos- 

leva, ranfaistus-. 
Pénalité, f. rankaistusjärjestelmä. 
Penard, m. vieux p., wanba tytös- 

telijä, wauha weijari. 
.Pénates, adj. m. pl. ja s. lotihal- 

tua, fotijumala; (kuw.) koti. 
Penaud, aude, adj. hämmästynyt, 

ujo, faamaton, neuwoton. 
Penchant, nte, adj. falta, faltatva; 

Cu, horjuwa, tufistumaifillanfa 1. 
Kmiämäifillänjä olema. 
Penchant, m. wiern, wierre, rinne, 
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falle; (kuw.) kukistus, rintuminen, rap- 
pio; halu, mieli, taipumus. 

Penchement, m. tallistaminen; ku⸗ 
marrus. 

— Pencher, v. a. fallistaa; v. n. fal- 
listua, olla kallallanſa, mwiettää; olla 
hämwiämäifilänjä; (fuw.) Haluta, olla 
taipumainen, taipua, tehdä mieli. 

Pendable, adj. hirtettämä, hirfipuu- 
ta anfaiunut; tonnamainen! cas p, 
tefo, jofa anſaitſee hirfipunta. 

Pendaison, f. hirttäminen. 
. Pendant, nte, adj. riippua; (la- 

fit.) viibasfa, oikenston Läfiteltämänä 
olema. 

Pendant, m. riippua fappale: p. 
d’oreilles, Porwaripustin; p. des clefs, 
awaiurengas; taideteos, joka as 
taifesti mukauntuu totfen fansja yh⸗ 
teen; (kuw.) henkilö, joka monin puo- 
lin on toifeu faltaineu, toijen wastine. 

Pendant, prep. ailana, festäesfä: p. 
Phiver ; p. la guerre. — P. que, kon). 
ſillä aifaa fun, feu kestäesjä; p. que 
vous dormez, teidän maatesfanne. 

Pendard, rde, s. birtebinen; luja. 
Pendelogue, f. riippuwa kallistiwi 

korwarenkaasſa; tahottu fristallipätté 
lynttiläkuunusja; (pill) riepu 1. nau- 
ba, joka roikkuu maatteiden alta. 

Pendentif, m. fupolin boliwilaes. 
, Pendiller, v. n. roikkua, heilua, lerf- 
ua. 
Pendoir, m. nuora, johon fiankylkiä 

riiputetaan., 
endre, 2. a. riiputtaa, panna voif- 

tumaan; hirttää. — v. n riippua; 
liian alhaalle riippua. — So p., v. r. 
hirttää itſenſä; riippua (efim. käfistä). 

Pendu, ue, adj. hirtetty. 
Pendule, n. heiluri, lerkku, pendeli. 
Pendule, f. feinäkello, pöytäkello. 
Pêne, m. lukunſalpa; (merim.) raa'⸗ 

annoffa. o. 
Pénétrabilité, f. feu efineen ominat- 

fuus, jonka läpitje woibaan tunkea, jota 
woidaan läpi tutfia. NU 

Pénétrable, adj. jonka läpi woidaan 
tunkea; jota woidaan läpi tutkia ]. joufa 
falaifuukfia moidaan felwille faada. 

Pönötrant, nte, adj. läpituntemwa; 
terämäjärlinen, terämä-älyinen. 

Pénétratif, ive, adj. terämäjärlinen. 



Péné 534 

Pénétration, f. läpi tunfeminen; te 
rämäjärklifyys. 

Pönötrer, v. a. läpi tunkea, lämäis. 
tä; tunkea ſywälle fijään; (kuw.) tuiki 
tutkia, urkkia, Läfittää 1. otmaltaa. — 
v. m. tunkea fifään, tunkeutua efiin; 
päästä perille, päästä läfittämään. — 
Se p. v. r. läpi toinen toifenfa tun- 
lea; (0) (de) painaa ſywästi mie- 
Teenfä, tykkänään waipua jokin. — Pé- 
nötrö, 6e, (de) läpi tastunut; (tuw.) 
burmaantunut, lumottu; läitfenfä. 

Pénible, adj. työläs, tukala, waiwa⸗ 
loinen; tuskallinen, waimaatwa; waitea; 
mäfnttämä. 

Pöniblement, adr. työläästi j. m. e. 
Péniche, f. mähäinen fota-alue. 
Pénicillé, 6e, adj. penfelin muotoi- 

nen. 
Pöninsule, f. faarento, niemimaa. 
Pénitence, f. fatumus, parannns, 

fynnin fowitus (paasto j. m. e.); kir⸗ 
lollinen vrankaistus; ranfaistus; pant: 
tilunastus (leikisfä); faire p., joutua 
huonolle atrialle; en 7 de, pour p., 
fowitutfetfi, rankaistukſekſi. 

Pénitencerie, f. Penitencier'in (f. 
t. [.) wirka. 

Pönitencier, m. pappi, jonka tehtämä 
on antaa (ynninpäästö määrätyisjä ti- 
loisfa, tahi neuvoa omantunnon wai⸗ 
woisſa olemia (latolifika). 

Pénitent, nte, adj. ja s. katuwai⸗ 
nen; rippilapfi; fatumutien tekijä. 

Pénitentiaire, adj. jola tarkottaa 
tuomittujen rikollisten parantamista. 

Pönitentiaux, elles, adj. pl. psau- 
mes p., latumuswirret. 

Pönitentiel, m. fääntö, jonfa mu- 
faan fynninfomitus tehdään. 

Pennache, j. m. Pana... 
 Pennage, m. petolintujen höyhenet; 

flipifulat muisfa linnuisfa. 
enne, f. petolintujen ftipifulka; nuo- 

lifulka. 
Penné, 66, adj. fulfainen. 
Pennon, m. eräs fotalippu. 
Pennonceau, €. Panonceau. 
Pénombre, /. puoliwarjo. 
Pensant, nte, adj. ajattelema. 
Pensée, 

mieli, mielipide, ajatuslaatu; aikomus; 
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orwolki (viola tricolor); — p-8, pl. mie- 
telmiä (ufeain firiateosten rubrifi). 

Penser, v. n. ja a. ajatella, miettiä, 
apriloita; (à) muistaa, muistella, aja- 
tella; aikoa, yrittää; (a soi) olla wa⸗ 
roillanfa, waroa; (infinitimin kansſa) 
olla jfin tekemäifilänjä; ai pensé mou- 
rir, olin mähällä kuolla. 

Penser, m. (runoisfa) ajatus. 
Penseur, m. ajattelija. 
Pensif, ive, adj. miettimä, miettei- 

fin waipunut. 
Pension, jf. malju ajunnosta ja ela- - 

tulesta; paikka, josja määrämalkna 
wastaan annetaan afunto ja elatus; 
laswatuslaitos lapfille, josja ſaawat 
opetusta ja elatusta; matfu kaswatus⸗ 
laitolfeen; eläkeraha, penfioni. 

Pensionnaire, m. ja f. jola mää- 
rättyä makjua wastaan nauttii ajun- 
toa ja elatusta jalin paikasja; nuoru- 
lainen, joka kaswatuslaitokſesſa jaa ope- 
tusta ja elatusta; eläkerahan, penfio- 
nin nauttija; enfimäinen ministeri en- 
tijesjä Holantilaifesja tajamalklasja. 

Pensionnat, m. pailla, misjä mää- 
rähintaan annetaan afuntoa ja elatusta, 
faswatuslaitos, josja oppilaat afutvat 
itfe laitoffesfa. 

Pensionner, v. a. fuoba elinlautis 
nen penfioni 1. elüferaba. 

Pensum (= pängfoom), m. työn li 
fäys toulupojalle rankaistukfekji, ran- 
kaistusläkſy. 

Pentacorde qe = päng täsjä ja 11 
ſeurr.), m. wiififielinen foittofone. 

Pentadécagone, adj. ja s. wiifitois- 
tafimuinen; miifitoistafimuinen kuwio. 

Pentaddre, «m. wiififimainen täytei 
nen kuwio. 

Pentaglotte, adj. mwiidellä kielellä 
tirjotettu. 

Pentagone, adj. ja s. wiifilulmai- 
nen, miifikulmainen — 

entagynie, /. wiiſi⸗emiſet. 
Pentamötre, 7. i ja s. m. wiifijal⸗ 

lainen runomitta. 
Pentandrie, f. wiifiheteifet, Linne'n 

I miides lastviluotta. 
Pentapole, f. maalunta, josja on 

. ajatus; ajn, ajatuskyky; | miifi kaupunkia. 
Pentarohie, f. wiifimiebinen Halli 

luonnos, fuunnitelma, kaawaus; feto- | tuskunta. 
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Pentaroho, m. jäfen miifimiehifesjä 
hallitukſesſa. 
. Pentateugue, m. Mofeljen wiiſi kirs 
jaa. 

Pente, f. mwieru, mwierre, rinne; Val: 
tamuus; Galu, mieli, taipumus; reu- 
nus muoteenteltan ympärillä. 

Pentecôte, f. beluntai. 
Pentiöre, 1. Pantière. 
Penture, f. faranaraubat omisja 1. 

allunotsja. 
Pénuitième, adj. wiimeiſen edelli- 

nen, 
Pénurie, f. toma puute; rahanpuute, 

töyhyvs, Piia, hätä. 
N jari f. eräs [uuri gonboli Benet- 
iasſa. 

Pépastique, Peptique, adj. ruoan: 
fulatusta edistyttämä. 

Pöpörin, m. eräs wulkanillinen ki⸗ 
menlaji, jota Väytetään vakennus-ais 
neena. 

Pöpie, f. pippa, fielifjampaat (ka- 
nalla). 

Pépier, v. n. wifertää [marpufista]. 
Pepin, m. hedelmän fiemen. 
Pépinière, /. puutaimisto, puutai- 

mitarha. 
Pöpiniöriste, m. puutarhuri, jota 

hoitaa puutaimistoa. 
Péponide, f. eräs furpitfin laji (cu- 

curbita pepo). 
Peptique, f. Pépastique. 
Péquet, m. réservoir de p., maito- 

rallo. 
Péragration, f. tuun fierto. 
Perambulation, f. (wanh.) metfän- 

katſelmus. 
Percale, f. eräs pumpulifanfaan 

aji. 
Perçant, nte, adj. J kaiſewa, lä⸗ 

püiferoë, terämä, teräwäkärkinen; (kuw.) 
läpitunkewa, winha, niuha, kimeä, te⸗ 
räivä. 

Peroe, f. laita; p. à main, näweri, 
napalaira. 

Perce, m. 1. Percée. 
en Perce, adv. mettre du vin en 

p., awata mwtinitynnyri. » 
Percé, 6e, adj. lämäisty, puhkaistu, 

retjitelty; maison bien p-e, ralennus, 
josſa on fnuret, launiit affuuat, wa⸗ 
[oija huone; forêt bien p-e, metjä, 
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josja on lemweät, puhtaat rajat; ou- 
vrage p. à jour, reijitelty teo8; vais- 
seau p. de (pour) tant de canons, 
niin monelle tykille fowitettu laiva. 

Perce-bois, m. nimitys monenlaji- 
file puuntoukille. 

Perce-bosse, f. €. Lysimachie. 
Percée, f. metfän-aulio, metfüraja; 

(tuw.) faire une p., matlustaa jonkun 
werran fijämaahan. 

Perce-fouille, /. eräs tasmwi (bup- 
levrum rotundifolium). 

Perce-fôret, m. vohlea 1. nljas met- 
fästäjä. 

Perce-fournaise, m. fepän rauta- 
warras. 

Perce-lettre, m. lirjeneula, -naskali. 
Percement, m. publaifeminen, lä⸗ 

mäifeminen, veijitteleminen. 
Perce-mousse, f. tarhunjammal (po- 
trichum). 
Perce-muraille, f. {. Pariétaire. 
Perce-neige, f. lumifuffa (galanthus 

nivalis). 
Perce-oreille, ff. pihtihäntiäinen 

(forficula) eräs hyönteinen. 
Peroe-pierre, 1. Passe-pierre. 
Percepteur, m. weron ylöstantaja. 
Perceptibilité, f. näkyviin, bawan- 

toon tuleminen: la p. d’un objet au 
mieroseope; ſemmoiſen meron luonto, 
jota woi 1. jaa ylöskantaa. 

Perceptible, adj. näkymä, batwait- 
tama; jota on mahdollinen ylöskantaa 
[mwerosta]. 

Perception, f. y[ösfanto, weronfanto, 
rahalanto; hawantokyky, Hawanto. 

Percer, v. a. lämäistä, puhlaista, 
aukaista, läpimurtaa; läpitunkea; tehdä 
tylli-retjät laimaan; p. une montag- 
ne, raiivata tie läpi wuoren; p. une 
couche, tehdä istutuslamaan läivet fie 
menille; p. un tonneau, aufaista 1. 
uhlaista tynnyri; p. une croisée, au- 
aista allunanläpi feinään; p. une 
rue, raiwata uufi katu; p. une fôret, 
raimwata teitä metjään; (kuw.) cela 
me perce le coeur, fydämeni pakah⸗ 
tuu fiitä; la pluie ne perce pas 
cette étoffe, fade ei tépäife tätä fan: 
pasta; . les nuits à étudier, lukea 
äpi Sin; p. les foröts, la foule, tun» 
lea metjän, ihmisjoukon läpi. — v. m. 
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tunkea, mennä läpi, pistäytyä läpi; 
au’eta, amwautua: cette maison perce 
dans deux rues, talolla on ulfo-owet, 
ulosmentämät fabteen katuun; (luw.) 
ilmaantua, tulla ilmi; päästä efiin, 
edtstymään, foboamaan. — So p., v. r. 
pistää itfenjä läpi; toinen toistanfa 
pubfaista. 

Percerette, f. nämeri, wintilä. 
Pereeur, m. (merim.) fairaaja. 
Percevoir, v. a. ylöskantaa (wero⸗ 

ja, tuloja); forjata, loota, nauttia; 
(kuw.) hamaita, huomata. 

Perohant, m. jalasta fiinnifibottu 
wietelintu. 

Perche, /. falto, viulu, faitta, feis 
wäs; eräs wanba ranskalainen pituu- 
ben mitta, mitta, tanko; onki; ahven. 

Peroher, v. n Se p., v. r. lentää 
orrelle, istua orrella [fanoista]; istua 
puuhun, feiffua okjalla [linnuista]; 

* (piltl.) nousta forfealle paikalle pa- 
remmin nähdäkjenfä, kuullakſenſa; être 
toujours perché sur sa grandeur, 
sur ses aleux, pöyhleillä forkealla wi⸗ 
rallanja, efimanhemmillanfa. 

Perchoir, m. tana-orft, fanain yö- 
puu. 

Perclus, use, adj. rampa, rampaan⸗ 
tunut, hermoton; (huiv.) tyljä. 

Perçoir, m. laita, jolla miinitynny- 
riä aufaistaan. 

Perqu, ue, part. fanasta Percevoir. 
Percussion, f. istu, lolbaus, töl= 

mäys; tykytys (rinnan); fusil à p. 
lyödinpysly, nallilukku-pysjy. 

Percuter, v. a. iskeä, tölmätä, Iyö- 
dä; naputtaa vintaa taudin tutkimista 
lvarten. 

Perdable, adj. jota on mahdollinen 
kadottaa. 

Perdant, m. häwinnyt (pelisfä). 
Perdition, f. rappio, hämitys; ka⸗ 

botus. 
Perdre, v. a. fabottaa, menettää, hä- 

wittää; tha wiedä Parhaan; tuh- 
lata, turhaan kuluttaa; hämwitä, tapata, 
kadottaa (pelisfä); fabottaa arwonfa, 
laskea hinnasſa; turmella, raiskata, pis 
lata, faattaa perikatoon; p. la parole, 
täydä pubumattomaffi; perdre l’ha- 
leine, hengestyä; p. la tête, ällistyä, 
hurmautua; ne p. de vue, yhä pitää|t 
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ſumunn 1. tarfastutien alla; le postil- 
on nous a perdu, ajaja on wienyt 
meitä harhaan; p. son latin, turhaan 
fuluttaa waiwanſa. — Se p., v.r. {a- 
toa, Tabota, haihtua, joutua barbaau, 
harhateille; hukuttaa, häwittää 1. tur- 
mella itfenjä, faattaa itjenjä perikatoon; 
joutua haakfirikkoon; se p. d'honneur 
et de réputation, tuhlata fuunianfa 
ja armonfa; (fuiw.) je m'y perds, en 
pääje itä ſelwille. 

erdreau, m. nuori peltopyy. 
Perdrigon, m. eräs luumun laji. 
Perdrix, f. peltopty. 
Perdu, ue, part. fanasta Perdre, 

hukkaan joutunut j. n. e; à corps p., 
äätäpahkaa, päätäjollaa, umypimüb- 
ään; comme un p. hurjana, wim- 
mattuna; femme p-e, irstas nainen; 
heures p-es, joutobettet. 

Perdurable, adj. pyfpwüinen. 
Père, m. ifü; eiijä: luoja, ſynnyt⸗ 

täjä, allu; juojelija, oloja; pater 
(munlin nimitys); notre p., ijä mei⸗ 
bän; nos p-s. efimanhempamme. 

Pérégrination, /. fautainen matlus- 
tus, matkustus ulkomaille. 

Pörögriner, v. n. matkustaa ullo- 
mailla; waeltaa pyhiin. . 

Pérégrinomanie, /. matluetuskiihlo. 
Pöremption, f. puhemallan menet- 

täminen 1. paite; p. d'instance, pube- 
wallan paite; couvrir la p. d'instance, 
fäilyttää puheenmaltanja. 

Péremptoire, adj. ratlaijema, lopul⸗ 
[ijesti päättämä; exception p., muis- 
tutus kaune-ajan, puhemallan menettä» 
mifestä. | 

Péremptoirement, adv. vattaife- 
wasti. | 

Pöremptoriser, v. n. panna määrä- 
aila puhemallan tä ttämifelle. 

Pérennal, ale, Pörenne, adj. m0 
nilejäinen, monimuotiunen. 

Perfectibilité, /. mahdollijuus ydä 
paremmafft ja täydellijemmätfi harjaan- 
tumaan. | 

Perfoctible, adj. joka moi yhä pa- 
cena id tävbellifemmätfi harjaan- 
ua. 
Perfeotion, hi täydellifyys, täyſikun⸗ 

to, täyfikelpo; täyfimalmistus, walmis⸗ 
aminen. 



Perf 

> Perfoctionnement, m. parantaminen, 
tähydellifekfi faattaminen; täydeklifyys. 

erfoctionner, v. a. faattaa, tehdä 
paremmalfi, täydellijemmätkfi. — Se E 
v. r. harjaantua paremmalfi, täydelli- 
femmätfi. 

Perfide, adj. ja s. uskoton, petolli- 
nen, fawala, walapattoinen; kawaltaja, 
walapatturi. 

Perfidement, adv. uskottomasti j. 
n. €. 

Perfidie, f. uskottomuus, petollifuus, 
fawaluus. 

Perfolié, 6e, adj. (tastm.) lämäisty. 
Perforation, f. lämistäminen, puh- 

faifeminen. 
Perforer, v. a. publaista, läpikai⸗ 

rata, lämistää. 
Pergolöse, m. eräs wiinimarjan laji. 

: Pergonte, f. eräs bellis-fuluinen 
uffa. 
Périanthe, m. (ta8w.) fufanfehto. 
Péricarde, sm. fybänlarfina, ſydän⸗ 

u. 
ricarpe, m. flemenfota, fiemen: |} 

m 
Pö6 

lopp jymäpidätin. 
érichondre, m. rustokalivo. 

Pöricliter, v. n. olla waaran-alai- 
nen, waarasfa (ei käytetä ihmifistä). 

Péricrâne, m. pääkallon falwo. 
Pöridot, m. eräs fmaragbin laji. 
Péridrome, m. fatettu falleri 1. käy⸗ 

tämä rafennutjen ympärillä. 
Pörier, m. eräs leimofen laji. 
Périéciens, I. Périoeciens. 
Périgée, m. fe Tobta, misfä kierto⸗ 

Ta on lähinnä maata. — adj. maata 
n. 

 Pörigenx, m. eräs musta ja fowa 
limenlaji. 

Périhélie, f. fe fobta, misfü kierto⸗ 
tähti ou lähinnä aurinkoa. — adj. au- 
rintoa lähin. 

Péril (1 pehmenee), m. waara, hätä, 
tapaturma, wahinko. 

Périlleusement, ado. waarallifesti. 
Perillenx, euse, adj. maarallinen. 
Pörimer, v. n. laisser p. l'instance, 

fabottaa puhemallan aika. 
Pörimötre, m. ympärys, tehä. 
Périnée, m. (anat.), wäliliba. 
Période, /. (tähtit), tierto-aika, kier⸗ 

tojuoffu; aikakaufi; lanfejatjo, -krhä, 
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laufeisto, periobi. — m. (futo.) fnffula, 
torkeimmallanja oleminen; ajanjakjo; 
ötre au plus haut p. de la gloire, 
olla kunnian kukkulalla; le dernier p. 
de sa vie, Wwiimeinen .elämänjä jakſo. 

Périodicité, f. aifafautifuus. 
Périodique, adj. ailakautinen, pe 

riodillinen. 
Pöriodiguement, adv. ailalauſittain, 

ailamälittäin. 
Pörioeciens, m. pl. jotfa afuwat ſa⸗ 

moilla lewy⸗asteilla. 
Périoste, m. {nufafwo. 
Pöriostose, f. ajos luulalmosfa. 
Pöripötie (ti ft), jf. älki-armaa- 

maton mulkkaus 1. muutos; näytelmän, 
romanin tapartsjallo; fuoritns. 

Périphérie, f. tehä, ympärys. 
Périphrase, f. tiertämällä fanomi- 

nen, monifanainen felitys. 
Pöriphraser, v. n. moninaifesti ja 

mutkaellen puhua. 
Pöriple, m. ympäri purjehtiminen. 
Péripneumonie, f. Teubfojen tuleh- 

us. 
Pöriptöre, m. ja adj. rakennus, jolla 

on erillänjä feifomat pyhväät yltä ym- 
päri. 

Pörir, v. n. hullua, menehtyä, mennä 
upolfiin, kaatua (taisteluseja); riutua, 
hämwitä, rappeutua, fulistua, lalastua; 
joutua fabotutieen; (lakit.) laisser p. 
Vinstance, päästää päätös laillijeen 
woimaan. — v. a. hävittää. 

Pörisoiena, m. pl. ne, jotla aſuwat 
niin lifi maaunapoja, ett'ei aurinko yh⸗ 
teen muoden ailaan laske taimaanran- 
nan alle. 

Périsperme, m. fiemenkalwo. 
Périssable, adj. fatoatwainen, turha. 
Pöristaltigue, adj. mouvement p. 

des intestins, fijälmyk«ien mabonta- 
painen ltifunto. 

Pöristyle, m. pylmäskäytämä ralen- 
nukjen, pihan ympärillä; pylmästö ra- 
kennukſen etufimulka. — adj. temple 
P., temppeli, jonka fifällä on pylwäs⸗ 

t. | täytä 
érisystole, f. fuonen tylytysten 

mälisaila. 
Pöritoine, m. mabatelmu, fuolifäkki, 
Perkale, f. Percale, 



Perl 

Perle, f. Gelmi; eräs hywin pieni 
painolirjaimisto; gris de p., belmi- 
märi. 

Perlé, 6e, adj. helmitetty; helmeilty; 
helmenmuotoinen; orge p., Helmiryyni. 

Perluaux, m. pl. tulijoitot muorilai- 
mwolfisfa. 

Perlure, f. pienet nystöt pitkin bir- 
Wen farwia. 

Permanence, f. alitnijuus, pyinmäi- 
ſyys; l’assemblée s’est declarée en 
P., kokous on päättänyt pyſyä bajoa- 
matta. 

Permanent, nte, adj. alituinen, J 
tenäinen, pyhmwäinen, hajoamaton, yh⸗ 
tämittainen, laffaamaton, keskeymätön. 

Perméabilité, f. läpäifemäifyys. 
Pérméable, adj. läpäifemä. 
Permettre, v. a. fietää, fallia, [u- 

maita, fuoba, myöntää, antaa tilai- 
juutta, panna tilaijuuteen. — Se p, 
v. r. fallia ]. myönnyttää itjellenfä, ot- 
taa waltaa tehdäkjenjä. — Permis, ise, 
adj. luwallinen, fallittu. 

ermis, m. lupalirje. 
Permission, f. fupa, myönnoytys. 
Permutant, m. fe jota waihettaa wir- 

laa toijen fansfa, wiranwaibtaja. 
Permutation, f. watbtelo, waihetus; 

wiranmaihetus; toifin afettaminen, toi- 
feen järjestykjeen muuttaminen, järjes= 
työmuutos. 

Permuter, v. a. waihtaa, waihettaa 
(wirfaa). 

Pernieieusement, adv. turmiolli- 
esti, 
Pernicieux, euse, adj. turmiollinen, 

Wwabingollinen; pahanluontoinen. 
on ooten, v. m. yöpyä; walwoa läpi 

n. 

Péroné, m. pohlioluu, fääriluu. 
Pöronnelle, f. lerpputieli. 
Pöroraison, f. jultijen puheen, faar- 

nan J. u. e. loppupääte. 
. Pörorer, v. m. pitää puhe; laweasti 
ja juhlallifesti puhua jatkin. 

Péroreur, sn. jofa kernaasti latelee 
lameasti ja juhlallijesti. 

Pörot, m. fabben metjänhakluun wuo- 
rona jätetty puu. 

Pérou, m. Peru; (kuw.) rikas maa, 
kultakaiwos. 
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Perpendiculaire, adj. pyötyjuora. 
— É pystyſuora wiiwa. 

erpendioulairement, adv. pysty- 
fuoraan. 

Perpendicularité, j. pystyjuoruus. 
Perpendicule, m. pystyjuora wii⸗ 

ma; beiluri, lerkku. | 
Perpötrer, v. a. tehdä (rikos). 
Perpötres, (wanb.) f. pl. yhteismaa, 

talamaa. | | 
Perpétnation, f pyihmäifhyden woi⸗ 

masja pito; p. des espèces, fiittämi- 
nen, fikkäminen. 

Perpétuel, elle, adj. alituinen, py- 
ymäinen, kestäwä, elinkautinen; laf: 
aamaton, herlenemätön, loppumaton ; 
alinomainen; mouvement p., ifi-liif- 
uja. 
Perpétuellement, adv. ijäti, alitui- 

festi j. m. e. | 
_Perpétner, v. a. faattaa ifuifelfi, 

ijäti pylymäifelfi, kestämäkji, olewalfi, 
itää ijäti woimasfa, loppumatta jat- 

Taa. — So p. v. r. ijäti pyjyä, jat- 
taantua, fiitä. 

Perpétuité, f. ijäilyys, ijäinen fes- 
täminen, pyfuminen 1. oleminen. — A 
0 adv. ijäljt, ijäkſi päimälfi, pyſywäi⸗ 
—* elinkaudekſi. 

Perplexe, adj. hämmästynyt, ällis⸗ 
tynyt, neuwoton, lahdella päällä olewa; 
hämmästyttämä, ällistyttämä. 

Perplexitö, f. Gämmästys, fäiläh- 
dys, neuwottomuus. 

Perquisition, f. tartla haeskelemi⸗ 
nen, tutkisteleminen J. tiedusteleminen. 

Perquistionner, v. a. wiralliſesti 
tiedustella. 

Perrique, f. wähäinen papulaija. 
Perron, m. luisti. 
Perroquet, m. papulaija ; teltintuoli; 

(meriw.) pramtanto, pramraala; pram- 
feili; p. de fougue, frysfi-feili; voile 
de p., pramfeili. 

Perruche, f. mwähäinen papulaija; 
naaras papukaija; (meriw.) krysſi ⸗pram⸗ 
EN voile de p., puuwen⸗kryspram⸗ 
eili. 
Perruque, f. waratufla, peruutti; 

töto à p., peruulkipälkky; (tuw.) pölt- 
ypää. 
Perruquier, ière, s. peruulintelijä. 
Pers, rse, adj. finimiberiü. 



Pers 

Perse, f. perfialainen katuuni. 
Persécutant, nte, adj. tunteilemwa, 

rafittama, waimaloinen. 
Persöonter, v. a. mainoa; rafittaa, 

waiwata, linjata, palkantua jun päälle. 
Porsécuteur, trice, s. wainoja. 
Persöoution, f mwainominen, mai 

nous; rafittawaiſuus, vafittama tuntei- 
leminen. 

Persévéramment, adv. testämästi, 
hartaasti. 

Persövörance, f. testämäifyys, uu- 
pumattomnus, puuttumattomuus, bar- 
tau). 

Persévérant, nte, adj. lestämä, uu- 
pumaton, fuuttumaton, Harras. 

Persövörer, v. n. (dans) itfepintai- 
festi pyiyä 1. estää; pyjyä 1. pitää 
liinni, olla pyſywäinen. 

Persicaire, f. hanhentatar (polygo- 
num persicaria). 

Persioot, m. perfilanlikööri. 
Persienne, f. faleista tehty affunan 

Wwarjostin. 
Persifflage, m. iwa, iwaus, pillla. 
Persiffler, v. a. iwata, pillata, tit: 

tua, nauraa. — v. n. irmistellä. 
Persiffleur, m. pilffaaja. 
Persil (1 ei äännty), m. perfilja. 

. Persillade, j. erä$ ruofalaji lihasta 
ja perfiljasta. 
_Persillé, 66, adj. wihreäntäplikäs 

[juustosta]. 
Persigue, adj. perfialainen; (raf.) 

ordre p, perfialainen pylhmäslaatu. — 
f. eräs perfifan laji. 

Persistance, f. Pestämäifyys, perään 
tymättömyys, hartaus. 

Persistant, nte, adj. festütoäinen, 
perääntymätön, harras. 

Persister, v. a. lestää, olla peräänty- 
mättä, Imopumatta, pyjyä Liinni jslin. 

Personnage, m. bentilü; mainio, 
merfittämä, arwokas Henkilö; rolli näy» 
telmäsfä, maailmasja. 

Personnaliser, v. a. mieskohtaijesti 
loukata, mieskohtaifia pistofanoja käyt 
tää; {. Personnifier. 

Personnalité, f. perjonallifuus, per- 
fonaifuus, omituinen luonto, ominat- 
(12118; ttferalkans, itfekkäijyys; mies- 
fobtainen loulkans, 
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Personne, j. perfona, henkilö, Beufi ; 
en p., itjensomatjeeti, perfonallifesti. 

Personne, m. jofu; ne p., ei fufaan, 
Personnel, elle, adj. perfonallinen, 

tſapomainen, itſetyinen; itferafas, its 
etä). 
Personnel, m. miehistö, henkilökun- 

ta; (wanb.) perfonallinen omituifuus 1. 
ulfomnoto. 

Personnellement, adv. itjen-omai- 
festi, perfonallifesti, itfe. 

Personnier, m. !. Parsonnier. 
Personnification, /. tajuelman ku⸗ 

waaminen itfenäifenä Genkilönä 1. it> 
fiôtfi kuwaaminen; itfiöttämä, yperfo- 
— fuwattu J. muodostunut ominai 
uus. 
Personnifier, v. a. luvata perfonaffi, 

itſiökſi, itfidittää. N 
Perspectif, ive, adj. perspeltimiin 

kuwattu. 
Perspective, 7. perspeltimi, perspet⸗ 

tiwi⸗oppi; perspeltimi-maalaus; (kuw.) 
toiwo, aihe; p. aérienne, ilma⸗pers⸗ 
pektiwi; en p., perspektiwisſä, faulai- 
ſnudesſa; toimeesja. MN 

Perspicace, adj. terämäjärlinen. 
Perspicacité, f. terämäjärlijyys. 
Perspicuité, f. lelmyys. NN 

[herspirable, adj. joka moi hiestää 
ulo8. 

Perspiration, /. biestys. 
Persuader, v. a. (gr de go.) faaba 

jtn uskomaan, waluutetulfi; kehottaa, 
taimuttaa, miellyttää. — Se P., v. r. 
luulotella itfenjä, olla olemananja. 

Persuasible, adj. josta woibaan mas 
tuntukjeen päästä; jota woi faada wa⸗ 
tuutetulfi. 

Persuasif, ive, adj. tebottawa, tais 
muttaa, puhuttelema. | 

Persuasion, f. tehottaminen, taimut- 
taminen; maluuttaminen; lehotuskyky. 

Perte, f. wahinko, tappio, waurio, 
tapaturma; ladottaminen; perikato, kas 
botus, tuho, büwiÿ, bufla, turmio; p. 
de Päme, autuuden fabottaminen; être 
en p. d'une somme, fabottaa raba- 
jumma; p. de sang, merenjuolju; 
vendre à p., myydä tappiolla; à p. 
de vue, filmän fiintämättömiin, äärets 
tömän laajalta; raisonner & p. de 
vue, jaaritella afiaa tuntematta, 



Pert 

Pertinemment, adv. afiaan tosle- 
waiſella tawalla, mukamasti, {nonte: 
wasti, taitamasti. 

Pertinence, f. fopiwaifuus, Inonte- 
uns. 

Pertinent, nte, adj. fopiwa, mula- 
wa, luontewa, taitaa, aflaan koskewa. 

Pertuis, m. autto, läpi, juu; ahdas 
falmi, mäylä; lukonreikä. 

ertuisane, /. partuska, tapparaïei- 
8. 
Perturbatour, trioe, adj. ja s. häi» 

ritfemä, hämmentäwä; rauhanhäiritkijä. 
Perturbation, f. fefaforto, Pämminti; 

mielenhämmennys, Hurmio; epäjärjes- 
ts ruumiin toimitukjisja, epäjäännöl. 
BEL taudin lulusfa. 

ervenehe, f. eräs faswi (vinca). 
Pervers, rse, adj. nurja, häijy, pa- 

hansellinen, paatunut. — s. Hätiy 1 
pahan eltinen ihminen. 

erversion, f. turmeltuminen, tur- 
mio, paatumus (fimeydellinen). 

Perversitö, /. häijyys, tlleyö, tapain⸗ 
turmelns. 

Pervertir, v. a. mwäännellä nurin; 
turmella, wietellä; p. l’ordre des cho- 
ses, panna aftain järjestys nurin⸗nis⸗ 
foin; p. un jeune homme, wietellä 1. 
turmella nuorta miestä. 

Pesade, f. etujallojen nostaminen, 
talajalloja liikuttamatta (ratfnn lii- 
tunto). , 

esage, m. punnitſeminen; puuni- 
tuörahat. ? 5? 

Pesamment, ado. raëlaasti, hitaasti, 
Tanleasti. 
.Pesant, nte, adj. raskas, painaa; 
—8 kömpelsð, fantea; (En) jäykkä, 
idas, tyhmä, ikämä, unelias; rafitta 

wa, waiwaloinen, ahdistaa; cheval 
p. à la main, fomafuinen hewonen; 
cheval p., rastas, jäyttä, kankea be- 
wonen. 

Pesant, m. paino. 
Pesantour, f. paino, raskaus; wit- 

fallifuus, jäyttkyys, lanteus; (kuw.) tyh- 
myys, komwapäijyys. 
.Pesée, f. punnitfeminen, maalaus; 

waakallinen. 
Pöse-liguoar, m. fone, jolla mää- 
p metelien aineiden fuhteellinen 
aino. 
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Pesor, v. a. punnita, maa'ata ; (tu1v.) 
miettiä, aprifoita, harlita, tutkia. — 
v. n. painaa; olla täyfipainoinen; ra- 
fittaa, raukaista, painostaa; (sur) pai- 
naa päälle; nojata päälle; (kuw.) (sur) 
mwiimähtää, pitää tärkeänä; p. sur une 
note, miimähtää nuotisfa; p. sur une 
circonstance, pitää feifla tärkeänä; p. 
sur les bras, olla jkulle rafitukjena. 

Pesour, m. punnitfija, waalaaja. 
Peson, m. puntari. 
Pesse, sn. fuufi; p. d’eau, wefifuufi, 

fulonfuuft (hippuris). 
Pessimiste, sm. fe jola yhä pahinta 

aamistaa 1. näkee kaikki pahimmalta 
puolelta. L 

Peste, f. rutto, lullutauti; häijy ih⸗ 
minen. — int. pahuus wielüüu 1. ol- 
toon! 

Pester, v. «. 
tella, liroa. | 

Pestifère, adj. tarttuma, faastutvat- 
nen [taudista] 

Pestiféré, 6e, adj. ja s. ruton faas- 
tuttama, faastaiuen, vuttoinen; rutto, 
tautinen ihminen. 

Pestilence, /. rutto, rutonfaastutus, 
rutonfelainen ilma. 

Pestilent, nte, adj. rutollinen, ru⸗ 
tonfefainen, ruttomainen. | 

Pestilentiel, elle. Pestilencieux, 
ouse, adj. ruttoinen, ruton faastutta- 
ma; rutontapainen, faastainen; (kuw.) 
turmiollinen, faastuttaia. 

Pet, m. pieru; p. de nonne, eräs 
pannutlalun laji. | 

Pétale, m. Euflalebti. 
Pötarade, f. piereskeleminen (hewo⸗ 

feu ja muiden eläinten); (mulla tötöttä- 
minen 1. prutfuttaminen. , 

Pötard, m. petardi, räjäytyspommi. 
Pötarder, v. a. petarbilla räjähyt- 

tää 1. färleä. W 
Pötardier, m. petarbintelijä, pebar- 

dinlkäyttäjä. | 
Pétase, m. matfalafti (greekalaifilla 

ja romalaifilla). 
Pétasite, f. eräs Pasi (tussilago 

jättiä, noitua, faba- 

petasites). | 
. Pötand, m. la cour du roi p., paiffa, 

misjä ei ole.mitään järjestystä ja jo- 
lainen tahtoo Pästijänä olla. 

Pétaudière, /. f. €. f, 



Pété 

Pétéohial, alo, adj. fièvre p., pllt- 
futauti. 

Pétéchies, /. pl. taudin pilkut. 
Pot-en-l'air, m. lyhyt natjen wiitta. 
Pöter, v. m. pierrä, prutluttaa; 

(kuw.) ryskyä, väiskyä, paukata, pa- 
mahtaa, räjähtää; väjähtyä. 
re stour, ja Pöteux, euse, s. pieres- 
elijä. 
Pötillant, nto, adj. rätijemä, rüts- 

kyä, jäihkymä, kuohuma; (kumw.) hui- 
ma, wirma, Gllpeä, eloifa; vin p., waab- 
tonta wiini; yeux p-s, fäihkymät fil- 
mät. 

Pötillemont, m. vütifeminen, väis» 
tyminen, fäihkyminen; wamahtaminen, 
poreileminen. 

Pétiller, v. n. rätistä, räiskyä ; joe 
a Jäkenditä, tuiffia; poreilla, ublua, 
uohua. 
Pétiolaire (t = $), adj. febtiruobin-. 
Pétiole (t — 8), f. lebtieuoti, ruoti. 
Pétiolé, 60 (t=8), adj. lebtiruo- 

billa warnstettu 
Petit, ite, adj. wäbüinen, pikku, pik⸗ 

kninen; mähäpätöinen, mitätön, lais 
nen; beitfo, hento [ruumiinrakennut- 
festa]; balpamielinen, inrhanpäimäi- 
nen; la p-e pointe du jour, päimän 
enfimäinen koitto; p. génie, typerä pää; 
p-e guerre, flefiiota, fabafat ; une p-e 
complexion, beiffo runmiinrafennus ; 
se faire p tekeytyä mähäifetkf, kart⸗ 
taa hälinää, (devant qn) nöyrtyä jfun 
edesfä; porter de p-s cheveux, täyt: 
tää Tyhyikji kerityt Hinkjet; être aux 
p-s soins avec gn, ofottaa hellää fob- 
teliaijuutta; un p., un p. peu, hiukan 
werran; p à p., wmähitellen, wmähittäin. 

Petit, ite, s. poikanen, tyttönen, lap- 
fulainen; mon Pu ma p-e! hymäifeni! 
les p-s, fapfufaifet; faire des p-s, 
poilia. 

Petitement, adr. mähäifesti, mähin 
määrin; lebnoëti, heikosti; halpamie- 
lifesti. 
, Petite-mignonne, /. eräs perfilan 
aji. 
Petitesse, f. mähtys, mähäpätöi- 

ſyys, mähä-arvoifuus; halpamieliſyys. 
Petite-fille, f. pojan tytär; tyttären 

tytär. 
Petite-vörole, f. tubfarupuli. 
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Potit-Ala, m. Pojan poika; tyttäven 
otia. 

Petit-gris, m. oramwa; orawan nabat. 
Pétition, f. pyyntö ]1. anomus-efitys, 

pyyntö-kirje; Lannelirje (oikeustoon); 
p. de principe, jen otaffuminen, mitä 
tobistettamana oli. 

Pötitionnaire, m. ja /. balija, lan⸗ 
taja; pyyntökirjeen allekirjottaja. 

Pötitionner, v. m. anoa, tehdä ano- 

Petit-lait, m. fera. 
Petil- m. laiha fianliha. 
Petit-maître, m. {. Maître. 
Petit-noveu, m. weljen⸗, fijaren- 

poifa; weljen⸗, fijaventyttären poika; 
etite-nièce, weljen-, fifarenpojan, mel: 

jens, fijarentyttären tytär. 
Pötitoire, adj. f. ja m. action Po 

anomus, jo8fa pyydetään faaba omis. 
tus-oileus liimteään omaifuuteen fäi- 
lytetykä tahi talaifin annetulfi. 

Peton, m. pieni jalla, jallanen. 
Pétonole, f. eräs fimpfufan laji. 
Pétreau, m. weſa, merjo, almma. 
Pötröe, adj. f. Arabie p., liminen 

Arabia. 
Pötrel, m. myrskylintua. 
Pétreux, euse, adj. limwinen, kolui⸗ 

nen. 
Pétrifiable, adj. jota moi fiwettyä. 
Pötrifiant, nte, adj. tiwetyttämä, 
Pétrification, jf. liwetyttäminen; ft- 

mettymä. 
Pötrifier, v. a. Piwetyttää, muuttaa 

liweffl. — Se P., v. r. imettyä, muut- 
tua kiwekſi. 

Pétrifique, adj. kimetyttämä. 
Pötrin, m. feitwoin. 
Pétrinal, {. Poitrinal, m. 
Pötrir, v. a. fotfea 1. wanuttaa (tai- 

tinaa); waiwata (famwea); pétri de 
malice, Totranluria täyfi. 

Pötrissage, Pétrissement, m. jotte- 
minen, wanuttaminen; waimwaaminen. 

Pötrisseur, m. taikinan fotkija, fa- 
menmaimwaaja. 

Pétrole, «m. wuori⸗bliy. 
Pötrosilex, m. limpfiö. 
in Petto, itfe tykönänjä, fydämes» 

fänfä; cardinal in p., farbinali, jota 
paawi on mimittäunt, mutta jonka ni- 
mitys ei ole julistettu. 



Pötu 

Pötnlamment, ad. Gillittömiästi, 
mwallattomasti. 

Pétulance, f. hillittömyys, tuimuus, 
mallattomuuns. 

Pétalant, nte, adj. hillitön, tuima, 
wallaton. 

Potun, m. palturi. 
Petaner, v. a. polttaa tupruttaa pal: 

turia. 
Pou, adv. mähän, aiwan mähän, pil- 

kuijen; p. de bien, wähämaralliiuus ; 
dans p. de temps, wähän ajan pääs- 
tä; dans p. de jours, muutamisfa 
päimisfä; en p. de mots, Iyhykäifesti 
puhattu; p. s’en fallu qu’il ne .., wü 
Pia oli ett'ei. .; p. de choses, tur- 
ia, wähtn määrin; ni p. ni point, 

ei rahtuakaan. — mn. mitättömyys, wü- | b 
hät marat; le p., fe wüäbü; un peu, 
mähän, rahtu; -pa; venez un 
(epa. — Peu à p. adr. wähitellen, 
mähittäin. — Dans p., sous p., adv. 
kohdakkoon, ennen pitkää, mähän ajan 
päästä; p. après, mähän fen jälkeen; 
quelque, p., mähäijen; tant soit p., 
jo6 tuinta wähän, aiman mähän. — 
À b près, À p. de chose près, adv. 
melleiu, lilimmiten; si p., aussi p, 
niin wähän; pour p. que, jospa kuinka 
mähän, jospa waan. 

Peuplade, f. fiirtolaisjouffo; mäestö, 
afnjatunta (raakalais-). 

Peuple, m. lanfa, kanſakunta; afu- 
jain; rahvas, mäestö; joukko; falanfi 
tiö, alive, moube; weja, werfo, aluma; 
le bas p., la lie du p., rosfamäfi; le 
p. des auteurs, firjaifijain jouklo. — 
adj. vabwasmainen, rahmwaannäköinen. 

Peupler, v. a. afustuttaa, mäestää, 
Panfottaa; fiittää, istuttaa kaloja; kas⸗ 
wattaa eläimiä eläintarhasja. — v. n. 
itä, lifääntyä, Larttua. — Penplé, 
, Part. afuttu; mälirilas, fanfatas. 
Peuplier, m. poppeli; p. noir, pop» 

peliraita; p. tremble, ja a. pe 
Peur, £ pelko, [äikähdys; avoir p, 

pelätä; de p. de, peläten, että (ei). 
Peureux, euse, adj. pelkuri, peltää- 

wä, wanhko, arka. 
Peaf-ôtre, adv. kenties, ehkä. 
Phadton, m. eräät amwonaifet mau- 

nu 
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Phagédénique, adj. fyömwyttäwä, 
leiffaarva. 

Phalange, f. phalanki, jaffafoturi- 
jouffo (greefalainen); (run.) foturit; 
luut täfiejä ja KAU in foturi 

halangite, m. phalangin foturi. 
Phalanstöre, m. focialistainen yh⸗ 

teisfuuta Fourrierin järjestelmäsjä. 
Phalöne, f. yöperho. 
Pbanérogame, adj. ja f. (ta8w.) il- 

mifiittiö, phanerogami. 
Phantasmagorie, j. m. f. Fant.... 
Phantöme, ?. Fantôme. 
Pharaon, m. farao-peli. 
Phare, m. tulimajalla, walotorui. 
Pharisaigue, adj. farifeuljentapais 

en, elaltainen, farifealainen; ulkopy⸗ 

Pharisaisme, m. farifeismo, ullopy- 
8. 

Pharisien, m. farifeus, ulkopyhä. 
Pharmaceutiqne, adj. farmajeuti- 

nen. — f. farmafeutifa. 
Pharmacie, f. farmafia, läätleentie 

de; apteelki. 
Pharmacien, m. apteelari. 
Pharmacochimie, f. lääte-femia. 
Pharmacologie, f. läälleen walmis⸗ 

tn8stiebe. 
Pharmacopée, f. farmatopea, lüüf- 

keen⸗walmistukſen opas. 
Pharmacopole, m. apteelari. 
Pharyngotome, m. eräs lanfetin laji. 
Pharynx, m. nielu, nielafin, kurkku. 
Phase, f. tuun erintaltainen ullo- 
— tan) ja ylälunsja, luun mai 

et; (kuw.) maihe, muoto, muutos. 
Phaséole, 1. Faséole. 
Phébus (s ääntyy), m. Apollo, au⸗ 

ringon jumala; (ra) aurinko; (kuw.) 
forupubeet, pöyheä Pirjotuslaatu. 

Phénicoptère, f. Flamant. 
Phénicure, f. Phoenicure. 
Phénix (x äntyy), m. fenir-lintu. 
Phénomène, «. ilme, ilmiö 1 il- 

mans taimaanla'ella; [uonnon-ilme; ou 
to, kummallinen tapaus 1. ilmaus. 

Philanthrope, m. ihmis-ystämä. 
Philanthropie, 7. ihmis-ystämyys, 

thmisrallans. 
Philanthropique, adj. ihmifiä va- 

lastawa, ihmisrakas. 
Philharmonique, adj. fointua ra- 
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tastama; nimitys monioille mufiki-feu 
voile, 

Philhellöne, adj. ja s. greefalais- 
tiihloinen. 
W f. ylen purema 1. pis- 

ube 1. tämä tirjotus. 
Philologie, f. fielitiebe, kielitutkinto. 
Philologique, adj. tielitieteellinen. 
hilologue, m. fielitutlija, Lielentie- 

teilijä. 
Philomatique, adj. tieteitä barras- 

taiva. 
Ehilomöle, £ fatafieli. 
Philosophale, adj. ja f. pierre p-e, 

aine, jonka luultiin muuttawan kaikki 
muut aineet lullakfi, filofofillinen kiwi. 

Philosophe, m. filojofi. 
, “Philosophème, m. filoſofillinen lau⸗ 
elma. 
Philosopher, v. n. filoſofioita; har⸗ 

jotella fitobofilf/fa ainetta; turhia wüi- 
tellä. 

Philosophie, f. filofofia, fan 
tiede; filofofilinen järjestelmä; jofaifen 
tieteen peri-aatteet; elämän järjestelmä; 
mielenfujuus; filofofillinen foulufurfi; 
eräs painokirjatmisto. 

Philosophigue, adj. filojofiklinen. 
Philosophiquement, adv. filofofilli 

festi, filojofian tamalla. 
sat osophisme, sm. barba 1. turha 

ofofia. 
Phllosophiste m. barbafilofofi, wii- 

lastelija 
Philotechnie, f. taiteiden harrastus. 
Philtre, m. lempijuoma. 
Phimosis, m. eräs mamma cefina- 

hasia. 
Phiole, t. Fiole. 
Phlöbographie, Phlébologie, /. efi- 

tys merifuonista ihmijen ruumitsfa. 
Phlébotome, m. afe, millä fuonta 

isketään, [uonivanta. 
Phlébotomie, jf. juonen-isku, fuo- 

nen⸗isteminen; islemtfentaito. 
Phlébotomiser, v. a. iskeä fnonta. 
Phlébotomiste, m. fuonen-iskijä; 

lääkäri, joka erittäin tutkii merifnonet 
ihmifen ruumiisfa. 

Phlégmasie, f. tulehdus. 
Phlegme, j. m. ?. Fle .... 
Phlogistique, n. (wanb. ten.) luuf- 
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— adj. flogistollinen; fijäklistä [im 
mintä fynnyttämä. 

Phlogose, f. tulehdus. 
Phlyctène, f. nystermä ibosfa. 
Phocas, m. bylki. 
Phoenicure, m. leppälintu. 
Pholade, f. eräs fimpfufta. 
_Phonique, adj. ääneen toskewa, ää- 

nie, 
Phonomötre, m. äänenmitturi. 
Phoque, m. bylki. 
Phosphate, m. fosforihappoinen ſnola. 
Phosphore, m. fo8fori. 
Phosphorescence, f. fosforikiilu. 
Phosphorescent, nte, adj. fosforis 

kiiluinen. 
Phosphorides, m. pl. fosforinfefai- 

fet mineralit, 
Phosphorique, adj. (osforillinen ; fos- 

forinfefainen; acide p., fosforihappo. 
Photo ... yhdistykfisjä: walo⸗. 
Photographe, m. walokuwaaja, fo 

tograf 
rosraprie. f. walokuwans, fo⸗ 

tografia. 
hotographique, adj. walokuwank⸗ 

ſen⸗, fotografillinen. 
Photografier, v. a. walon awulla 

fnwata, fotograferata. 
Photologie, f. walotiede. 
Photomötre, m. walomitturi. 
Photophobie, f. walontammo. 
Phragme, f. wälifalmo hedelmäsjä. 
Phrase, /. faufefma, faufetapa, pu- 

been-, fananparfi; forulaufe; p. musi- 
cale, fäwelly8; faiseur de p., forulau- 
feiden Mhyhääjä. 

Phraséologie, fi omituifuudet jinn 
erityifen fielen tahi kirjailijan laufera- 
tennulfesfa. 

Phraser, v. m. forulaufeita hyhätä; 
ykljitytfistä [äreleistä panna kokoon ſä⸗ 
wellyöjafjo. 

Phrasier, m. fornlaufeiben kyhtäjä. 
Phrénésie, j. m. ?. Frén ... 
Phrénique, adj. mälilalmon-, [ybän- 

kalwon⸗, wälilihan-. 
Phrénite, /. wälikalwon tulehdus. 
Phrénologie, f. frenologia, [nonteen 

ja taipumusten määrääminen ihmifen 
pääkallon muobostufjesta. 

Phtisie, /. himwutauti, hiwellystauti, 
tu aine, jota pidettiin palamifen fyynä. | näimettäjä ; p. pulmonaire, leublotauti. 
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Phtisique, adj. Himutautinen. 
Phtisiologie, f. S Hirontaudin-oppi. 
Phylactère, m. eräs taifafalu 1. ten- 

botin Juutalaifilla. 
Phylarque, m. he pääls 

1ittö muinaijesja Athenasfa 
hyllithe, /. fiwettynyt lehti; Kiwi, 

johon I lehden muoto on painunut. 
hysicien, m. fufillo; luonnontieteen 

tutkija. 
Physico-mathématique, adj. fyfito- 

uatematillinen; luonnontiedettä ja ma- 
tematilaa toskema. 

Physiocrate, m. erään maltiotalous- 
järjestelmän tunnustaja. 

Physiocratie (t=8), f. luonnon. 
woima. 

Physiognomie, f. taito ihmijen kas⸗ 
woista arwata hänen luonteenfa, fy⸗ 
Kognomia. 

hysiographie, f. 

n Physiol f. fofol l ologie, f. fufiologia, oppi eleen 
ilmiöistä ja elimien toimitulfista. 

Ehyslologigno, adj. fyfio{ogillineu. 
N Physiologiste, m. fufiologian tut- 
lja. 
Physionomie, f. faëtot, fagmoien 

piirteet 1. muoto; mielenkuwailu; kuw.) 
omituinen tunnusmertti omitu ſuus, 
omituinen luonne, omituinen näky. 
Physique, /. (yhti, luonnontiede; fy⸗ 

filin oppitiria. — m. ruumiinrakennus. 
— adj. luontoinen, ruumiillinen. 
Physiquement, adv. ruumiillifesti. 
Phytochimie, F. RS tut 
Poe Ÿ tys kasweista. 

the, m. A Vita on laswin 
muotin tahi johon kaswin muoto 
on painunut. 

Phytologie, f. taswiſelitys⸗taito; efi- 
tys kasmeista. 

Phytologue, m. Pkaswifelittäjä. 
Phytophage, adv. tasweilla elää. 
Piaffe, f. (wanh.) pöyhteily, Lors. 

kailu, —E aire p. kors⸗ 
tailla. 

Piaffer, v. n. pöyhkeillä, korskailla, 
— leiffailla; tepastella [Gewo- 

t 

F. efitys luonnon 

Plaffeur, m. tepastelija [hewofesta]. 
Piailler, v. m. itleä, porata, firfua; 

(lapfista]; ruiluttaa, woitvotella, parlua. 
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, Piaillerie, f. walitus, ruikutus, par⸗ 
una. 
Piailleur, euse, s. vuiluttaja, woi⸗ 

wottelija. 
Pian, m 

rilasja. 
Pianiste, m. ja /. pianonfoittaia. 
Piano, adv. hiljaa, piano. 
Piano- forte, m. piano; p. à queu, 

fly 
inte, m. puolalaijen kuninkaallijen 

Piast-futoun jäjen, 
Piastre, m. piasteri, espanjalainen 1. 

turkkilainen hopearaha (noin 4'/, mart- 
4). 

janlard, rde, s. f. Piauleur. 
Piauler, v. m. piipottaa [fananpoi- 

faftsta] ; itkeä tillittää, itistä [lapfista]. 
Piauleur, euse, s. tuifuttaie. 
Pic (c ääntyy), m. kärkikuokla, fi- 

wikuokla, rautatilka; wuorenhuippu ; 
tilla (lintu, picus); à p. pystyjuo- 
taan. 

Pica, m. fobtuisten twaimojen 1. kele 
metautia fairastamien halu luonnotto- 
miin ramwinto-aineifin. 

Picador, m. ratjastaja, joka espan- 
jalaifisfa Tonnintaisteluisja ärjyttää 
fonnit. 

Picardant, m. eräs muslati-miini. 
, Picaveret, m. eräs Hamppulinnun 
aji. 
Picholine, f. wähäinen olimi. 
Picolet, m. falmanivelara. 
NT f. partioretli; aller à la 

, lähteä rosmwoamaan [iotamiehestä]; 
—*88* omenia ſpojista]; fokoilla 
mettä [mebilüifistü]. 

Picorer, v. n. täytä partioretkellä, 
roswoamaëfa; lainata muiden teokfista 
[Kirjailijasta]. 

Piooreur, m. roswoawa fotamies, 
maroböri. 

pirsta, jälö, (Tu: pitfin 

. eräs luppataubin laji Ames 

Picot, m. 
ni pp timimafara, tiiti 

tement, «m. vietot, firwaistus 
o fifälmytfisjä 

ter, v. a. pistää, nollia, toftia 
[linnuista]; pistellä (puheilla), fomp- 
pia; feweüsti kannustaa TA. 60, ad 
Leo niput pitfiin. — Pico 
pilfulinen; (luw.) p. de petite re à 
role, rupulin-arpinen. 
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Pi je, f. piet A: . 
joa arasta (oe) Picotin, 

mitallinen kauroja. 
Pie-vert, l. Pivert. 
Pie, f. harakka; p.-grièche, lepin- 

fdinen; (kuw.) toraija affa; fromage 
à la p., walfoinen juusto; p. de mer, 
rantaharalla. — adj. cheval p., lai- 
lia ]. Tirjawa hemouen. 

Pie, adj. hurskas, laupias; oeuvre 
p., armelias laitos. 

Pièce, f. tappale, pala, oja, muru: 
une p. de bois, puupala, puntappale, 
ainepun; les p-s d'une montre, fellon 
eri ojat; mettre en p-s, lyödä pirs- 
toilfi; (fuw.) mettre gn en p-s, pa- 
a panetella jlu; mettre par p-s, 
lrjestää Pappaleittain; couper par p-s 
et par morceaux, balata —8 — 
être armé de toutes p-s, olla aſeisſa 
kiireestä kantapäähän; être tout d’une 
p., olla tehtynä yhdestä kappaleesta, 
olla jäytlä, taipumaton; dormir la 
nuit tout d’une p., maata fofo yö he⸗ 
räämättä; tilla, tillku, pailla: mettre 
une p. à un habit, paikata waate, pan- 
na ia waatteefen; p. d'estomac, 
watjatilka; fofonainen kappale, panklo; 
une p. de drap, werfapalfa; p. de 
four, leiwos; Palu, kappale: une p. de 
vaisselle, tuolapöybän kalu; p-s d'ha- 
billement, waateparfi; p. Vorf6vrerie, 
fultafalu; cinq p-s de bétail, wiifi nau- 
ban fappaletta; ces chevaux coutent 
cinq cents francs p., la p. — 500 mart- 
laa fappale; cet ouvrier travaille à la 
P., työmies jaa makuu Tappaleelta; 
afuinhuone, fuoja: ce salon est une 
belle p.; maapaléta, maa-ala: p. de 
blé, wiljamwainto; p. de luzerne, api 
lamaa; tykki, kanuuna: p. de siége, 
piiritystykki ; tyunyri (wiinaa, wiiniä): 
une p. do vin; faunoliriallinen teos; 
näytelmäteos; la grande p., enfin efi 
tettämä juuri näytelmäkappale; la pi- 
tite p., jälkinäytelmä; kuje, kepponen: 
jouer une a à qu; todistaa afiafiria, 
diplomatillinen afiafiria; rahakappale: 
une p. de cinq francs; upfierinopelo 
[hatktpelisfä. 

Pied, m. jalka, jääri, koipi (ihmijen, 
eläimen ja talun); p. plat, latusla- 
jalta [erittäin Dewojesta] ; p. poudreux, 
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va-nu-pieds, rehjä, retkale; valets de 
p., liwrepalwelijasto howisſa; aller à 
Pp, jalkaifin kulkea; de p. en cap, fii- 
veestä kantapäähän; marcher nu-p-s, 
tullea paljain jaloin; à p-s joints, 
tafajallaa; coup de p., potku; être 
sur p., olla jaloilla (wuoteelta nous 
nena); être sur le bon p., olla hy⸗ 
wäsfä tilasja; être sur le p. de, pi- 
bettää juakin; se mettre sur le p. de 
olla jnalin olewananfa, käyttäitä jna- 
fin; être en p., olla waliuaifesfa mis 
raëfa; capitaine en p., fomppanian 
fatteini; lâcher p., lähteä paloon, fa- 
rata; mettre p. à terre, astua maa- 
han vatjun felästä, ajoneumosta; p. 
à terre! alas ratjusta! (käskyjana); 
peindre gn en p., fuwata jlu täyfi⸗ 
muobosja; aller de son p. gaillar 
de son p. mignon, fullea jaltapati- 
Tasfa; les p-s de devant, de derrière, 
etur, takajalat; hewofen kawio: le pe- 
tit p., fawion fantapää; petit p., las 
wion kiwistys; elanteet, ajetun otukien 
jäljet; pöydän, padanjalla; jalanfija, 
jalanpidätle: perdre p., joutua [dl 
mitsjä jalka et ulotu pohjaan; il n’y & 
p., ti (iellä ulotu pohjaan; prendre p., 
päästä fowalle pohjalle; (Tumw.) juur- 
tua, warttua, tulla walamwalle kannalle; 
pannrunfo, ejuuri, marfi, wana, korfi; 
récolte sur p., kaſwawa elo; sécher 
sur p., fuiwata kaswaesja; puu, kasi; 
wuoren, muurin, tornin juuri; à p. 
d'oeuvre, työpaikan likellä; (kuw.) au 
p. de la lettre, puustamia myöten, 
janasta fanaan, fuoraan fanoen; pe 
rustulkjen atwarnus: ce mur ma pas 
assez de p., ei fillä ole tarpeelfi want. 
fa 1. amara perustus; donner du p. 
à une échelle, afettaa tifapuiben ala- 
pää ulos feinästä; jalka (mitta, noin 
puolen kyynärää): p. de roi, p., tuu- 
mamitta; au petit p., mähennettyyn 
astemittaan, (kum.) pienisjä maroisja, 
ahtaalla; sur le p. de ge fen mu 
aan, fitnä fubbasfa, fil tannalla: 
j'ai payé sur le p. d’un franc d’aun 
olen maljanut laslettuna ylji franti 
Mynärältä; sur le p. de paix, rau- 
ban anna ; sur ce p.-là, jen laskun 
mukaan; ruuojalla, vunonjallaus; pob- 
jawäri (faufaasfa); p. de cire, pohja- 
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mmuppu fulatuéfa wahasſa; (merito.) 
avoir le p. marin, olla tottunut me 
rimies; avoir p. le rond, merelle tottu- 
maton. — À à: adr. jalkaifn. -— P. 
à P., adv. jalla jalalta. — De p. fer- 
me, adv. féifotoalta, pailasta fitrty- 
mättä, uljaasti. .. 

Pied-à-terre, m. matfaforttieri, le⸗ 
wähdyspaiklkla; paikka, josſa poilkeemalta 
käydään. 
es m. Mnlonfannus 

(delphinium Ajacis). 
Pod-de-biolie, m. foiranfenta (eräs 

95010). 
Pied-de-boeuf, m. eräs lapfen leikki. 
Pied-do-bonoc, «m. peltomaitilla (me- 

lampyrum arvense). 
Pied-de-chat, m. Piefankäpälä (gna- 

phalium). 
Pied-de-cheval, m. lesken lehti, war⸗ 

fanjal{a (tussilago farfara). 
Piédestale, sm. fantatiwi, patjaan- 

fanta, pylmään-alusta, piedestali. 
Piédonche, m. alusta, jalus, fanta. 

5108 m. paula, permi, anja (myös 
w 

e-mère, f. fifimmäinen aimwolefi. 
Pierraille, /. jomerofimi, foraliwi. 
Pierre, £ kimi, kiwenlaji; timanti, 

kalliskiwi; kimi ihymifen ruumiista, ral. 
tokimi j. m. e; luu, kimi (hedelmäsfä); 
tailleur de p. timenhalkaaja; N 
sèches, muuri pääkekkäin muurifa- 
wetta labotuista kimistä; p. à broyer, 
maalitimmi; p. de mine, malmiltivi; 
p artificielle, tiilitimi; p. à feu, à 
usil, limfiökimi; p. à aiguiser, 10» 

ges: p. à brunir, fiillotuski- 
wi; P: d’aimant, magneti-kimi; p. noi- 
re, lyijykmi; p. infernale, fyöwyttys- 
imi (lapis infernalis); p-s faibles, 
vuufutimanti. 

Pierrée, f. Pimirumpu wedenkulkua 
warten, 

Pierreries, f. pl. lalliskimet, jumwelit. 
Pierrette, À Wwäbüinen kiwi. 
Pierreux, euse, adj. ja s. liwinen, 

koluinen, kimiperäinen; kimenkaltainen; 
kimitautinen, kiwitantia fairastama. 

Pierrier, m. nikhala, eräs mähäinen 
tykin laji. , 

Pierrot, m. warpunen, tiitinen; ku⸗ 
jeilijan, ilmeilijän rolli fomebiasfa. 

wafin, 
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Pierrures, f. pl. 1. Perlure. 
Piötö, f. jumalanpelko, jumalijuus, 

Hartaus; raflaus 1. hellyye wanbempia 
ohtaan, puolijojen mällä, funnioi- 
tué; p. filiale, (apfellinen rakkaus: p. 
our les morts, luunioitus tuotleita 
ohtaan. 

iéter, o. m. pitää jalla määräpai- 
fasfa (keili⸗ ja pallopelisjä). — v. a 
(contre qn) yllyttää. — Se P., v. r. 
wastustella, wetää wastakynttä. 

Piétinement, m. tepasteleminen, jal» 
lojen heiluttaminen. | 

Piétiner, v. a. tepastella, heiluttaa 
jalkoja; poltea, topata jalat maahan; 
astuskella paifallaufa. — v. a. polkea. 

Piétisme, «m. herännäifyys, pietiemi. 
Piötiste, m. herännäinen, ytetisti. 
Piéton, onne, s. jalfaifin kulkija, tü- 

welijä, jaflamies. | 
Piötre, adj. turja, wiheliäinen. 
Piètrement, adv. turjasti, wiheliäi- 

esti. 
Piötrerie, f. Guono, mitätön lain, 

jontawa afia. | 
Piette, f. tatajabarafta, penfastiai- 

nen (parus palustris). 
Pieu, m. paalt. 
Piousement, adv. jumalifesti j. n. €. 
Pieux, euse, adj. Jumalata pelkää 

wä, jumalinen, Gekä, rafastawainen, 
funnioittatmainen. 

Piffre, esse, s. raawamaha, bon: 
tiflo; ahmatti, fuimäri. 

se Piffrer, (. s'Empifirer. 
… Pigeon, m. fyyblynen; ykjinkertainen 
ihminen, Hölmö; fuuri filmus werkon 
päästä; ajos fonnin jalaëfa; p. domes- 
ti vm mos fynen; p. voyageur, pos- 
ti nen, 

Pleennnean, m. kyyhkyjen poikanen. 
Pigeonnior, m. yhtyislalka. 
Pigne, f. elämällä hopealla malmis- 

ta erotettu hopeahartko. 
Pignooher, v. n. nalerrella, jyrſis⸗ 

tellä, vuokahalutta [yödä. 
| gnon, m. päätty, feinänpääty ; cem- 
Dra-petäjän, mantelipetäjän äpy; wü- 

inen wekſeliratas; willankarineet; 
ampnnpüäistäret, bampuutule; avoir 

p. sur rue, omistaa oma talo. 
ratif, ive, panttaus- 

panttie; contract p., panttanétontrabti. 



ES gt 1. Pie. 
m. furivominen. 

Pllastre, m. nelikulmainen feinäpyl 
wä8. 

Pilau, m. evä8 vuoka lihasta ja riis 
firyyneistä, 

Pile, f. taja, (äjä, lade; fiminen fil. 
fansarffu, filanpatjas; rabafappaleen 
takapuoli; (nuri bnbmar, mortteli ; p. 
voltaigue, p. galvanigue, p. de Volta, 
Woltan p ; p. de cuivre, lupari» 
fet iwibtipainot, 

Piler, v. a. fnrmoa, murtaa; wa⸗ 
muttaa, tampata. — v. n. jyrfiskellä. 

Pilette, f. wanutuspun. 
Pileur, m. wannttaja, ſurwoja; ab- 

matti. 
Pilier, m. pylwäs, tynti, pöntklä, 

noja; Paatti, kaakinpuu; binfalopuu, 
puu tallipilttujen wmälillä; p. butant, 
nojapylmäs; (tv) Bi de cabaret, 
alituinen krouwin ja. 

Piliforme, adj. hiuslarwan muotoi- 

Pillage (11 pehmenee), m. ryöstämi- 
nen, viistäminen, tyhjäki paneminen; 
ryöstetty kalu, jaalis; mettre au p, 
heittää ryöstettämäkt; tout y est au 
P:, kailki on fiellä mullin mallin. 

Pillard, rde, adj. ja s. ryösteliäs, 
* roswomainen; ryöstäjä, ryömäri, raap- 
paaja. 

Piller, v. a. ryöstää, riistää, raa, 
pata; lainata 1. warastaa muiden kir 
jallifieta teolfista; karata puremaan 
[toivasta]; pille! Bas fiinnil (foi 
talle). 

Pillerie, f. ryöstö, riistö, raappaus. 
Pilleur, m. ryöstäjä, roswo, raap- 

paaja. 
Pilon, m. morttelin ſurwin, petkele. 
Piloner, v. a. wanuttaa (willoja). 
Pilori, m. taalinpuu. 
Pilorier, v. a. afettaa faafinpuubut; 

(lumw.) häwäistä. 
Piloris, m. erää Bbifamisrotan laji. 
Piloselie, f. harakan feftauo, uut- 

tera (hieracium pilosella). 
Pilot, w. ſuolakaſa fuolapadolfesja. 
Pilotage, m. paalusto, paalutus. 
Pilotage, m. peränpito-taito; luot- 

fans, [uotfivabat, 
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Pilote, «m. perämies, peränpitäjä, 
[uote 

oter, v. a. fuotfata; (tuw.) opas- 
tag — ux ”n. paaluttaa. , 

otin, m. perämies-oppilas. 
Pilotis, m. paalu. pp | 
Pilulaire, f. foutiainen; (tasm.) jae 

najalla, faneriwa. 
Pilule, f. pilleri, lääkemarja; (kuw.) 

harmi, fiufa. 
Pilulier, m. pilleritaawa. 
imböohe, f. nirpafla, nirppanenä; 

hempulka. 
Piment, m. p 

Pimpant, nte, adj. fo toreilema. 
Pimpesouée, f. fovetlema, teeskemte- 

lewäinen nainen, hempulla. 
Pimprelooher, v. a. mnaurullijesti : 

waatteilla foreilla. 
Pin, m. mänty, bonla; pomme de 

p., männynkäpy. 
Pinacle, m. harja, faifara, hammas 

(faton); (fuw.) tnnnian tulkula. 
Pinasse, f eräs mähäinen purjeikva 

ja airoilla Täytettämä kuorma-aluns. 
Pinastre, m. lylymänty, rälämänty. 
Pince, f. fawion, forfan ulkofyrjä; 
—* tengän füxli; hewoſen maito⸗ 
ammas; rawunſakſet,⸗kynfi; hohtimet, 

pihdit, atuimet, näpittimet; fipfet, hii- 
ipihdet; foiranleuta; rautakanki; fou- 
vistus, näppimys, nipistys; avoir la 

. rude, olla lowalourainen; être su- 
jet à la p., läyttää pitkiä formia, nä- 
pistellä. 

Pincé, 6e, adj. ipietetty; foreiltu; 
teeskentelewäinen, jäyttä (käytökjesfä). 
— m. (foit.) pizaicato. 

Pinceau, m. penjeli; (kuw.) omis 
tuifuus jkun maalarin maalaustamase 
ja; (lähtetään myös lirjailijain omi- 
tu nee À 6 ſell 

o6e, f. hyppyſellinen. 
Pincelier, m., penſelikuppi, maali⸗ 

tappi. vkl 
ince-maille, m. fitupiilli; wiſu⸗ 

finttu, faimartaja. 
Pincement, wm. uyppiminen, nipistä- 
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minen (filojen wefojien ja fuffien pun⸗ 
tarjasfa). 

Pinoer, v. a. nipistää; puristaa, lis 
fistää, piukottaa; nipistää poikki; pis 
tellä kä en pnrra, panna kir⸗ 
melemään, firpaifemaan; näpäyttää 
ittiwen lieliä); helposti kannustaa 
ewosta; nipistää poikki pnunmefat; 

(faimw.) p. le vent, ääntää tuuleen. 
Pincer, m. wieno tannnstus. 
Pincette, f. {. Pincettes. 
Pincetter, v. a. atuimilla nipistää 

pois tarmwoja, hinkſia. | 
Pinoettes, f. pl. atuimet; Hiilipihdit. 
Pinehina, m. tarkea werla, jarfa. 
Pinoon, m. nipistämijen, pujertami- 

fen merkki; hulpio hewoſen kengäsfä. 
Pindarique, adj. pindarolainen. 
Pindariser, v. n. pöyhlkeätä firjo- 

tué: (pubs) tapaa läyttää. 
Pindariseur, m. pöyhkeätä kirjotus- 

- tapaa käyttämä. 
Pinde, m. Bindus-wuori; (kum.) les 

nourrissons, les habitants du P., ru- 
voilijat; les déesses du P., runot- 
taret. 

Pinéale, adj. f. lämynmuotoinen ri⸗ 
fanen aimoisja. 

Pinean, m. eräs musta miinimarja; 
eräs palmupuun laji. 

Pingo 8 * 

uin, m. nablabanbi 
(aptenodytes). 

66, adj. f. (tasw.) fuffainen; 
taffoislehtinen. 
Pinne-marine, 7. eräs fimpfukan 

laji. 
Pinnule, f. emä, uimus; biopteri, 

tähtäin matematillifisja koneisja. 
Pingue, /. eräs Puorma-alufjen laji. 
Pinson, m. 140 M 
Pintade, f. belmitana (numida me- 

leagris). 
Pinte, f. eräs wetelien aineiden mit- 

ta, kannn; fannullinen. 
Pinter, v. n. ryypätä, ryypiskellä 

(wiiniä). 
. Pinterean, m. Guono maalari, tuh- 

rija. 
Piochage, m. tuokkiminen. 
Pioche, f. tuolla, türtifuoffa: kiwi⸗ 

tuola, Patfiteräinen tuotta. 
Piooher, v. a. tuolia; (kuw.) reuh⸗ 

toa ]. raataa, otfanja hiesjä tehdä työtä. 
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Pioler, f£. Piauler. 
Pion, m. fotamies (Tahtipelisjä . 
Pionner, v. n. ottaa 1. lyödä {ota- 

mies (fhalkipelisjä). 
Pionnier, m. wallinkaiwaja. 
Piot, m. (pill.) iloneste (wiini). 
Pipe, f. tupallipiippu; wiinitynnyri. 
Pipeau, m. forapilli, paimentorwi; 

wietepilli; liimafaitta; kujeet. 
Pipöe, f. linuunpyyntð mwmietepillillä. 
Piper, v. a. pyytää lintuja wiete⸗ 

pui; (kum.) peijata; p. des dés, 
malmistaa määriä noppafla. 

Piperie, f. wäärintelo pelisjä; fu- 
jeet, kurit. | 

Pipotte, f. mähäinen piippu, pii- 
punnyfä. 

Pipour, m. väärä pelaaja. 
Piquant, nte, adj. pistämä, terää: 

fürlinen, kirpeä, farmea, Parmas; fii- 
bottawa, ärryttämä; (kum.) [ouffaarwa, 
pisteliüs; mieltä fiblottawa; fymästi 
mieleen [osfewa. — m. le p. de la 
chose, aflan kärkipuoli. 

Piquant, m. piitti, ofa (kaswin). 
Pique, mn. pata (fortisfa). 
Pique, f. piikki, keihäs; keihäsmies; 

(fuw.) linja; par p., fiujalla. 
Piqué, m. pikee, nyppyklangas. 
Piguo-assiette, m. tuottawieras, na- 
ri. 
Piqne-boeuf, m. BGärän-ajaja; tut- 

kainſauwa. 
que-nique, m. atria, josſa kukin 

malſaa puolestanſa. 
Piquer, v. a. pistää, pistää läpi, 

puhki; iskeä fuonta; lyödä kengännanla 
lihaan; lannustaa (hewosta); tikata, 
neuloa, ommella; metstää, hakata (lis 
wi); filamwoita (lihaa); aukaista, fai. 
rata anti (mitnitynnyri); kiinottaa; 
D EYE fivoaista. — v. m. libelmüitä, 
(yhyä; (laim.) p. au vent, purjehtia 
tuuleen. — So Pp. v. r. pistää itjenjä; 
olla tonlanpistämä [puusta]; bapata 
miinistä]; fuuttua; (de) ferslata jst- 
in, olla ofemananfa jlin. 
Piquet, m. teltinpiena; liefopaalu; 

mwmallipaalu; mittafeimäs, wiittajeiwäs; 
etumwartija-joulko, piletti; lever le p., 
torjata pois teltit; jeu de p. pifetti 
pelii comme un p. (nova fuin fei- 
wûs. 
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_Piquette, /. peratko ]. jällitippu wii- 
nimarjain rummuista; huono wiini. 

Piqueur, m. ratſastawa jahti⸗renki, 
jola hoitaa foivat; ratfuttaja; efirat- 
jastaja; työmiesten katfastaja ; filamwoit- 
aja. 
Piquier, m. teihäsfoturi. 
Piqûre, f. pistos, pistämä, pisto; 

toulanläpi; Paamwanpisteet (kankaasfa); 
tiffaus, ompelus; pistos hewoſen li⸗ 
baan fengännaulalla. 

Pirate, m. meriroswo; (fntv.) raas- 
taja, rtistäjä. 

Pirater, v. n. bGarjottaa meriros- 
woamista. 

Piraterie, f. meriroswous; raasto, 
riistö. 

Pire, adj. pahempi, huonompi; le 
p., pahin, huonoin. 

Piriforme, adj. päärynän muotoi- 
nen. 

Pirogue, f. pirogi (indianilaisten 
wenbe). 

Pirole, f. talwitfi; talmilehti (py- 
rola). 

Pironette, /- hyrrä; pyörähdys ym⸗ 
äri feijomalla toijen jalan warpailla ; 
wofen fiavabbus, paikallanja käänne; 

(kuw.) werntfeet, pilapubeet. 
Pirouetter, v. n. pyörähtää ympäri. 
Pis, ado. pahempi, huonompi; être 

p. que jamais, moida huonommiu luin 
oskaan; tant p., fitä pahempi. — adj. 
pahempi, huonompi; qui p. est, jota 
on fitä pahempi — s. Le p: pahin, 
huonoin; mettre gn au p. faire, wWaa- 
tia jluta tekemään mitä pahinta woi, 
ta'ata että jklu ei moi tehdä pee 
paa nin mitä tehnyt on. — Pis al- 
ler, m. pahin mitä tapahtua woi; hä- 
tätila, hätäwara; au p. aller, bütüti- 
lasſa, pabimmasfa tilasfa. 

Pis, m. tarve. 
Piscine, /. fafalammiffo, lammitlo 

Jerufalemin luona (Bethesda); wefi⸗ 
astia fatolifisfa fakaristoisja, joisfa 
Pyhät astiat mirutetaan. 

Pisö, m. wanutusſawi, jota ralen- 
nus-aineena käytetään. 

Piser, v. a. wanuttaa ſawea. 
Pissasphalte, m. wuoripibla. 
Pissat, m. wirtfa. 
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Pissement, m. fufen muotaminen; 
p. de sang, weren fufeminen. 

Pissenlit, m. lapfi, jota Pastaa wuo- 
teenfa; (kasw.) maitiainen, mwoiluffa, 
fianfilmä (Teontodon taraxacum). 

Pisser, v. m. laskea mettänjä, kusta. 
Pisseur, euse, s. joka ufein laskee 

twettiinfä. 
Pissoir, m. tufipailla. | 
Pissoter, v. n. ufein ja wäbin erin 

laskea wettänjä. 
= Pissotidre, f. lufipailla; fuihkulähde, 
josta tulee mähän wettä, 
_Pistache, f. pistafiapuun hedelmä, 

pistafia. 
Pistaöhier, m. pistafiapuu. 
Piste, f eläimen jälli ). elanteet; 

(myös) ihmifen jälki. 
istil (1 — 0), m. (kasw.) emi. 

Pistole, /. pistoli (espanjalainen 
1. italialainen kultaraha); kymmenen 
franc'ta misjä rahasja hymwänfä. 

Pistolet, m. pistoft. 
Pistolier, em. taitaa pistolin am 

puja; pistolifeppä. 
iston, .m. pumpunwarfi, mänttä. 

Pitance, f. ruofa-aunos ]. muona 
päimäänjä Inostarisfa; jokapäimäinen 
muona; aller à Ja p., fäydä ruola. 
maroja ostamasja. | 

Pitaud, aude, s. talonpoila-lönttäre, 
maamoufta. 

Pite, /. pieni ranskalainen fupari- 
raha ('/, denier'tä). 
| Pitensement, ad». wibelitifesti, fur- 
jasti. - 

Pitoux, euse, adj. wiheliäinen, kurja. 
Pitié, f. [ääli, [hälimäijyys, ſurkut⸗ 

teleminen. 
Piton, m. muorenhuippu; rengas, 

naula, rengasruuwi. 
Pitoyable, adj. [äälimäinen, armab- 

tawainen ; mihelläinen, tnrja; mitätön, 
turja. NI 

Pitoyablement, adv. wiheliäifesti j. 
un. €. 

[ritropito, m. eräs tomin mäkeä 
Iitöri. 

Pittoresgae, adj. maalattamalji fo- 
welias, kauniin taulun näkdinen, than. 
tawa, ihana; kumailewa. 

Pittoresguement, adv. lanniin taus 
lun tamalla, lumailemasti, ihanasti. 
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Pituitaire, adj. näljänesteen=; näl-| hajumma; bureau de p., opastuskom- 
jän-; membrane p., nüljätalwo, fina- 
alwo. 
N Pituite, f. näljäneste, mäljä, lima, 
ina. 
Pituiteux, euse, adj. näljäinen, li- 

mainen. 
Pivert, m. wiheriä tilla. 
Pivoine, f. pionilulla. — m.”puna- 

tulkku, tilhi. 
Pivot, m. tappi, affeli, jonka pääsrä 

jtn efine pyörii; (fot.) käännöskohta; 
(kuw.) tuki, pääkohta; emäjuuri. 

Pivotant, nte, adj. ionta emäjuuri 
kaswaa fuoraan maan fifään. 

Pivoter, v. n. pyöriä tapin pääsjä; 
laëwaa ſuoraan maan fijään [inuresta]. 

Placage, =. filattu, laikkailtu nit- 
lavinteos; filaus- 1. laiftailu-taito; pos | P 
rotyö, parfimus, parfillo; lijäke (kir- 
jalijesja teokjesja). | 
P 6, m. marffinafojuien fijotus; 

mallu marllinapailasta. 
Placard, m. omen päällystän lau- 

dotus 1. wmuorilanbat; maakuna afes 
tettu ulkojeinään ]. muuriin; julkijesti 
Inettawafft naulattu ilmotus; palstot- 
tain painettu forjaus-artti. 

Placarder, v. a. naulata ilmotus 
julkijesti luettawalfi; p. qn, julkijuu- 
teen antaa häpäifemiä kirjotulfia lusta. 

Place, f. paikka, tila; il y a encore 
de la p., fielä on wielä tilaa; rete- 
nir une p. au coche, tilata paiklla 
postimaunuisja; faire p. nette, muut. 
taa faluineen kamſuineen; faire p. à 
gn, väistyä jkun edestä, antaa tilaa 
julle; (fuw.) muuttua jljkin: l’amour 
a fait p. à la haine, raffaus on muut 
tunut wibaffi; il l’a étendu sur la D. 
löi Häntä pitkäfjenfjä; se mettre à la 
p. de an, afettua jtun afemaan, ti⸗ 
laan; taistelutantere; wirkapaikka, wir⸗ 
fa; tori, turku; mekjelikauppa-pailla, 
panllipaiklla; Pauppiain foloushaitta, 
pörfi; jour de p,, pörfipäimmä; linno- 
tettu Paupunli, linna maan rajalla; 

. d'armes, turmapailla misjä armei- 
jalla on warastot. 

Place! int. mäistykää! 
Placement, m. rabain fijotus ]. pane 

minen korkoa faswamaan; fijotettu ra. 

tori paikkaa halewille. 
Placonta, m. (anat.) istukka ; (kasw.) 

ftementota. 
Placer, v. a. ajettaa, panna pailals 

lenja, määrätä pailla, fijottaa; bien p. 
un mot, faufua fana paikallenja; bien 
p ses aumönes, ymmärtämäifesti ja- 
aella almujanja; panna rahoja korkoa 
kaswamaan, fijottaa rahanja; hankkia 
1. toimittaa paifta, wirka L. elatuskei- 
no j. n. €. — Se D., v. r. ajettua, fi- 
jottua, ottaa pailkla; hankkia itjellenfä 
wirfa ]. elatuskeino. N 

Placet, m. anomusklirje, pyyntökirje; 
(wanb.) rahi. | | 

Placeur, euse, s. pailan ofottaja. 
Placide. adj. tywen, rauhaija, lep- 

eä. 
Placidité, f. tymen, ranballifnus, 

leppeys. 
Plafond m. wälifatto; kattomaa⸗ 
aus. 
Plafonnage, m. mälilatou twalmis- 

taminen. 
' Plafonner, v. a. walmistaa wäli⸗ 
atto. 
Plafonneur, m. wälilaton walmis⸗ 

taja. 
Plage, /. alhainen ja amoin ran 

niflo; feutn; ilmasala. | 
lagiaire, adj. ja m. jofa lainaa 

toifen fiviailijan teoljesta omaanfa, 
ftitä mitään ilmottamatta. 

Plagiat, m. ilmottamaton laina kir⸗ 
jallijesta teokjesta. 

Plaid, m. puolustuspuhe oifeuston 
edesfä; flotlantilainen miitta. — p-s, 
pl. oifeuston istuuto. 

Plaider, v. m. ja «a. ajaa riita-afia; 
uolustaa jlu oikeuston edesjä; käydä 
eräjiä, riidellä oikeustosja; olla afian- 
ajajana; metää oileustoon. — Se P, 
v.r. olla oifeuston ratkaistamana [rti 
etes riidellä Peskenänjä oifeus- 
osſa. 
Plaideur, euse, s. afian-omiétaja, 
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pädflefantaia; faipaaia; afian-ajaja; 
ribanbimoinen ihminen. 

Plaidoirie, j. afian-ajaja-taito; afiau- 
ajajan wirla; afianajaminen; oifeu- 
denküynti. 

Playdoyablo, adj. jour p. feräjäs 
päimä, oikendenlkäynti-päimä. 

Playdoyer, m. aflan-ajajan puhe oi- 
lenston edesfä. 

Plaie, f. baawa; halleema puun fuo- 
vesja; arpi; (uw) wabinlo, Haitta, 
puusti, waurio; fuuri määryys. 

Plaignant, nte, adj. ja s. päällelan- 
taja, kaipaaja. 

Plain, aine, adj. tajainen, filoinen, 
fileä, laaka; tafapinnasja olema; p.- 
chant, kirkkoweiſu, Poralimeijn; en p: 
champ, autfealla maalla; chambres de 
p.-pied, jamasja kerrokſesſa olemat hno> 
neet; de p pied, famasfa terrokjesfa; 
atwan belposti, aiwan itfestänfä. 

Plaindre, v. a. furfutella, fäältä; 
itavasti ja mastenmielifesti antaa 1. 
Täyttää; ahnehtia. — So P., v. r. wa⸗ 
fittaa jotkin, ilmottaa tyyttymättömyyt- 
tänfä; se p. gc., ahneudesta olla jfin 
käyttämättä ]. nauttimatta. 

Plaine, f. tajanto, lakens, aukio. 
Plainte, f. walitus, woiwotus; wa- 

lite (oileustosia) ; malituskirje oifens- 
pont. 
Plaintif, ive, adj. walittawa, woi⸗ 

wottawa, mailertelema. 
Plaintivement, ado. walittawalla, 

woiwottawalla tamalla. , 

Plaire, v. n. miellyttää, olla mie 
leen; fumwaita, [uoda; cela vous plaît 
à dire, te niin pnhatte maan, te pi- 
lan wuofft fanotte niin; s’il vous plait, 
108 fuwaitfette, olfaat niin hymä; plaît- 
il, mitä fanotte, mitä ſuwaitſette; vous- 
en plait-il? ſuwaitſetteko tätä lajia; 
plät à Dieu, ſuokoon Jumala; à Dieu 
ne glaise, fiitä warjelloon Jumala. 
— So p., v. 7. (à go.) ht as tebs 
dä, pitää humitukjenanja, etfiä huwi⸗ 
tusta jotkin: se p. à contredire, hu- 
wikjenja wastaan mäitellä; se p. avec 
an, mielellänjä olla jkun ſeurasſa; wiih- 
tyä, mieltyä; il se plaît dans sa fa- 
mille, à ja campagne, hän viihtyy 
L on mieluifimmin perheenjä tansja, 
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mieltynyt. | 
laisamment, ado. hupaijesti, haus- 

Plaisance, f. humitus; lieu de 
humitus 1. humituspaikkla; maison 

Plaisant, nte, adj. mieluinen; bu- 
painen, hupaija, hauska, rattoifa; lys⸗ 

Plaisant, m. leifintefijä 1. -lasfija, 
pillkalirmwes. 

Plaisan 
fea leikkiä, laskea pilaa, [uottailla, nal- 
jailla; pilkata, tehdä pilkkaa jkusta. 

kuje, lystilliſyys; ilwe, illku. 
Plaisir, m. huwitus, huwi, hupatus, 

ſuoſio, ap, palwelus; eräs tötökſi küä⸗ 
vitt ohut pannufaffu; faire p. à, hu⸗ 

mieli; par p., pilfoilla, pilallanfa; à p., 
mielellänfä, tarkasti, mielen mukaan. 

lamer, v. a. fallita muotia. 
Plan, ano, adj. taja. 

lea; peruspiirros, afemapitrros (lau- 
pungin, rakennukjen); luonnos, fuun- 

Planche, PA lanffu, laahko; fupari: 
lewy 1. puulewy piirtämistä ]. leikkaa- 

vos; penger, penlfi (yrttitarhasfa); aa- 
finkenkä; jalustimen pohja; faire la z: 

a 
efimerkkinä; faire la p., uida jeläkläntä. 

Planchöier, v. a. laskea permanto. 

manto, laattia; wälitatto. | 
Planchotte, f. ohut faafa 1. lieto; 

Planoon, Plantard, m. istutu3-olfa, 
ietulas. 

Plane, f. wannetveitfi, wuolin, 
" Planer, v. a. tajottaa (ulittää, Vil 

maalla; se p. à soi-mème, olla itfeenfä 

taëti lystikläästi. 

de 
p., Huila. 

tillinen, leifillinen. 

ter, v. n. ja a. pubua 1. las- 

Plaisanterie, /. pillta, pila, leiffi, 

vatto; mieli, mielifuofio, mielimalta; 

wittaa, tehdä mielitä; bon p. fuofto, 

Plamée, /. nahlurinkaltti. 

Plan, m. tajauto, tajapinta, tafo, {a- 

itus (teotfen); ehdotus, fnunnitelma. 

mista mwarten; maslipiirros, puupiir- 

(aux autres), raimata tie; faire p., 0 

Plancher, m. pohjapermanto; pers 

laudanpätkä; maanmittarin lauta. 

Plane, m. platani, faljan wahteri. 

ottaa. — v. n. liidellä [linnuista]; 
hlhäältä tarkastaa. | 

lanétaire, m. fone, jola efittää kier⸗ 
totähtien kulkua. — adj. planetillinen, 
liertotähden-. 
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Planöte, 7. fiertotäbti, planeti. 
Planétolabe, m. fone, jolla mita- 

taan planetien korkeus. 
Planour, m. fiillottaja, filittäjä. 
Planimétrie, f. planimetria, tajan 

Yomittans. 
Planisphöre, m. tafapintainen pal- 

Tofartta. 
Planoir, m. filityswafara, ſilitys⸗ 

rauta. 
Plant, m. hiljan istutettu puuntais 

mi; istutettawalfi kelpaamwa puuntaimi, 
puun-istukas; puuntatmisto. 

Plantage, m. taſswimaa (erit. tupal- 
fa, joherin pumpulimaat fiirtomaisja). 

Plantain, m. vatamo, raubanlebti 
(plantago), p. d’eau, farpio, foiran- 
teli (alisma plantago). 
Plantard, A Plancon. 
Plante, f. taswi, taimi, wefa. 
Planter, v. a. ietuttaa, pistää maa 

han; afettaa, pystyttää, perustaa; p. 
Pötendard de la croix, tuoda fris- 
tin-18fo maahan; être planté quel- 
que part, litfabtamatta pyſyä paikal⸗ 
lanfa; p. là gn, jättää 1. Geittää jku 
fiffeen 1. hänestä Huolimatta; p. un 
soufflet, mätkiä forwalle. — Plantée, 
66, part. istutettu j. n. e. (fuw.), une 
maison bien p-e, mulamasti ajetettu 
huone; être bien p. sur ses pieds; 
pitää Byron ryhtiä. 

Planteur, m. istuttaja; faswimaan 
omistaja. 

Plantoir, m. istutusnappula, -pulfla. 
Planton, m. tästyläis-fotamies. 
Plantule, /. itu. 

. Plantureusement, adv. wiljatwasti 
j. 1. €. 

Plantureux, euse, adj. wiljawa, 
runſas, yltäkyääinen, rehemä. 

ure, /. höylänlastu; Perrokas 
malmifuoni. 

. Plaque, f. fila, lewy, laatta, laaka, 
tieto, pelti; mielan läfimarus; lunnians 
tähti, Trafhani; feinään kiinnitetty Pynt- 
tilän Tannate; palomaalutus-mertki; p. 
de feu, de cheminée, tuliftjan —*8 

Plaquer, v. a. filata, laatata, kis⸗ 
fottaa, lemyllä, peilillä päällystää; [es 
myttää (punteoffia); kalkti-, fipfi-islof- 
fella peittää; p. de gazon, turptilla 
peittää; p. un soufflet, mäiskähyttää 
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tormwapuunsti. — Plaqué, 6e, part. ar- 
gent p., plaqué, m. pleeteri, pleeteri- 
teos, hopealemyllä katettu teos. 

Plaquette, f. eräs fupariraba; ohut 
ja lemeä firianios. | 

Plaguour, m. lewyteltyjen, filattujen 
teosten walmistaia. 

Plaguis, m. laubotus, fate. 
Plasmo, m. efiluma; fmaragbi-jau- 

Got. . 
Plastique, adj. ja /. plastilinen, 

aawaustaiteelinen; plastika, laamwaus- 
taide. 

Plastron, m. baarnislan rintapnoli ; 
rintalaala, -fuoje; (fuw.) pilkkapuu, 
fyntipulki. 

Plastronner, o. a. riutahaarnistalla 
1. rintalaakalla fnojella. 

Plat, ate, adj. litteä, lattea, lanta, 
latusfainen, lakea, fileä; laimistunnt, 
halpa, mieto (matunja puolesta) ; (tuw.) 
mieto, typerä, mauton, laimea; pays 
« tajanfo; p. pays, anfea maa, maa- 
entu; cheval p., tyhjälupeinen hemwo- 
nen; cheveux p-s, barwat hinkſet; a 
p-e terre, paljaalla maalla; calme p., 
tywen, vaswantyyni; à p., tout à p., 
tykkänään, tuiki, ratki, peräti, lopen. 

Plat, m. lape, lappio, lappi; p. d’é- 
pée, miekan Lappi; p. de la main, lap- 
pia fäfi, fämimen. | 

Plat, m. fulbo, wati; wabilfinen; 
ruofalajt, laafa, lewy; (kum.) muona, 
muonaraha; ruolalunta (merimiehiä); 
p. de balance, waafalauta. 

Platane, ”. L Plane, mm. 

Plat-bord, m. (laiw.) fantäffi. 
Plateau, m. mwaafalauta; tarjoin; 

eräs ruokapöydän koristus; (fot.) nm- 
pu, ylhäinen paikla, mihin tykkiä fopii 
afettaa; ylänkö, ylä-tajanko; leipälauta ; 
(Ta6w.) pawunlisto. 

Plate-bande, f. penger puutarbaëfa; 
lattea liista; p. de pave, paafi. 

Platée, f. rakennukſen koko perus- 
tussala; fulbollinen, wabillinen. 

Plate-forme, f. lattea fatto; parwi, 
alttaani, luisti, fola; fidepnu fatonja- 
lasſa; tykin alustus; pe de fondation, 
aluspuut fimijalan alla. 

Plate-longe, f. bibna, jolla pahan 
furifia bewofia fidotaan Pengittäiesfä 
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tahi leikatesfa; mäkimyöt; taulainhihna 
(toirille). 

Platement, adv. mietoëti, typerästi 
maiuttomasti; tout p., fuoraan, mutkai- 
lematta. 

Plateure, f. lerrofas malmifuoni. 
Plat-fond, 1. Plafond. 
Platine, f. jaloille pantu mesfinti- 

lewy, jonka päällä pefomaate filitetään; 
yefynlukku; fellonkuori; berttarauta, 
Ittä (Intusſa); (firiap.) mesfintilaatta 

painimesja. 
Platine, m. platina. 
Platitude, /. typeryys, mauttomuus; 

mietons. 
Platonicien, enne, adj. ja s. pla- 

tonillinen; Platonin ilofofilijen järv 
jestelmän hymwälfijä. 

Platonique, adj. platonillinen ; (luw.) 
fiballifuntta 1. himollijuutta wailla 
olema. 

Platonisme, m. Platonin filofofia. 
Plätrage, m. fipfiteos. 
Plätras, m. lipfitufjestä lohjenneet 

lipfipalafet. 
Plätre, m. fipfi; kipfikuwa, tipfifaa- 

waus; — p-s, pl. pienet kipſiteokſet. 
Plätrer, v. a. tipfikä rapata; Lip: 

filé lannottaa; (kuw.) peitellä, pinta- 
puolifesti parantaa. 

Plâtreux, euse, adj. liidunjekainen. 
Plätrier, m. fipfilumain malaaja; 

Yipfiteosten kauppias. 
_Plâtrière, /. tipfitaimos; fipfiva- 
imo. 
Plätronoir, Platroaer, m. lujilla 

tipfllä raappamista warten. 
lausibilitö, /. tobennäköifyys, Hy- 

mäkjyttämys. 
Plausible, adj. otaljuttama, hymät- 

fyttämä, todennäköinen. 
Flausiblement, ado. tobennälöi- 

esti. 
Plébéien, enne, adj. ja s. plebeji- 

nen, alhaisjäätyinen; plebeji, alhaijo: 
lainen RNomasfa. 

Plebiseite, m. ftanfanpäätös Ro- 

—E htiſit . pi. tähtiſikers Seuralai⸗ 
ſet J. indien wirjut. 

Pleige, m. talaus; takausmies, ta- 
faaja. | 
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, Pleiger, v. a. ta'ata, mennt tafaut- 
eu. ' 
Plein, eine, adj. täyfi, täyfinätuen, 

fuurta paljoutta fifältämä; runſaasti 
warustettu jlkin; kokonainen, täydelli⸗ 
nen; (huv.) täydellinen; publea, tur- 
ea, muhkea; rawittu; miljama, run- 
as; de p. droit, täydellä oikeudella; 
être p. de loisir, olla täydellijesti jon- 
tilaana; (raam.) p. de jours, elämästä 
Tyllänfä faanut; en p-e rue, atwoimella 
fabulla; en p-e mer, aamalla merellä; 
en p. jour, hellän päimän aikana; p-e 
récolte, runjas miljantulo; en p-e ré- 
colte, Tiihleimmän miljankorjnun ai- 
tana; en p. air, ulfo-ilmasfa; arbre 
en p. vent, ylfinänjä feifjoma puu; en 
p. sénat, tofo fenatin ebesjä; p-e lu- 
ne, täyfiluu; p. visage, mublent fas- 
tvot; p. pouvoir, twaltnuglirie; p. de 
lui-meme, itjerafas; être p. d'une 
chose, ylfin-omaifesti miettiä, ajatella 
jlin; (laimw.) p. bois, fe laiman ofa, 
jofa on weden pinuan ylipnolella; p-e 
terre, paljas maa; à p-e tête, gorge, 
täyfin kulkuin; de son p. gré, täydellä 
ſnostumukſellanſa; en p., täydellijesti. 

Plein, m. täytenäifyys; kuun täyteys; 
wahwa miitwa Lirjaimesja; le p. d’un 
mure, muurinmahvaus; à pur et à 
p., tuiki, tykkänään; mettre dans le 
p., ofata pilkkuun. 

Pleinement, adv. täydellifesti. 
Plöniöre, adj. fofonainen, täydelli- 

nen; cour p., fofo homin juhla:kokons 
(Ransfaëfa). 

Plénipotentiaire, adj. ja m. mi- 
nistre p., amonaifella twaltuubella mas 
vustettu lähettiläs. 

täyteys, Plénitude, . 
(kuw.) täydellijyys. 

Plöthore, f. weren ja nesteiden liial- 
liſuus ruumiisja. 

Pléthorique, adj. täyfimerinen ; run⸗ 
fansti nestettä fifältämä. 

Pleurant, nte, adj. itkeä. 
Pleurard, m. lapfi, joka aina itkee; 

montent ruiluttama ihminen. 
leure, 1. Plövre. 

Pleure-misöre, Pleure-pain, m. fai 
turi, Lituluulari, joka yhä köyhyyttänjä 
walittaa. 

runfaus ; 
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Pleurer, v. n. itleü; muotaa, walua, 
juosta. — v. a. itkeä (iluta, jlin). 

Pleurésie, /. piotoliet. 
par tique, adj. douleur p., pis: 

toljet. 
Pleureur, euse, s. itfufuu; saule 

p-e, fyynelpaju. 
Pleurenses, /. pl. huoliharjo; wal⸗ 

Toinen rannereunns, jota huoltwaat- 
teesja käytetään; palkatut itkijät mni- 
noifilla kanfoilla. 

Pleureux, euse, adj. itfullinen, it- 
fufuu, bertiü itkemään. 

Pleurnicher, v. n. olla itkemänänfjä. 
Pleurnicheur, euse, e. jota on itke- 

mänänfä. 
Pleurodynie, j. pistoljet kyljeefä. 
Pleuroneote, m. lampela, fammelias, 

pa as. 

Plouropneumonie, f. rintalalwon ja 
keuhkojen tulehdus. 

Pleutre, m. pelluri, rauffa, relln; 
faitnri. 

Pleuvoir, v. imp. fataa; (kuw.) fuu- 
rin määrin tulla, tulmailla. 

Plövre, f. rintalaliwo. 
Plexus (s äääntyy), m. hermowerlko, 

ſuoniwerkko. 
Pleyon, m. pajupanta, jolla wiini⸗ 

puun köynnöljet fidotaan. 
Pli, m. poimu, laskos, taite, foltto; 

Pirjeen Pääre; nimel, taime; juurtunut 
tapa, ryhti; p. du jarret, poliwentai- 
we, fiwerrin, sous ce p., täsjä füü- 
veesjä, tähän fuljettuna; il a pris son 
p. ei hän fiitä enään muutu. 

Pliable, adj. taipuma, notkea. 
Pliage, m. taimutus, taime, taite. 
Pliant, nte, adj. taipuvainen, nuor- 

tea; (lumw.) nöyrä, kernas. — m. ja 
siöge P., yhteen laskettama tuoli. 

lica, m. f. Pligue. 
Plier, v. a. panna fofoon, Lääntää 

tokoon, kääriä, taittaa (efim. paperia); 
tahwuttaa, notkistaa; (kuw.) (à) to- 
tuttaa, taimuttaa, afettaa infin mn- 
faan; p. le bras, taimuttaa täfimarfi; 

. qn à la règle, totuttaa fäännölli 
fuyteen p. son esprit aux volontés 
d'autrui, noubattaa muiden mieltä; 
(faiw.) p. les voiles, lääviä purjeet. 
— v. m. taipua, loufistua, notfua, bor- 
jua, myötyä; peräytyä, wetäytyä tafai- 

554 Plon 

fin [jotajontosta] ; taipua, myöntyä, 
antaa perään; (laitw.) p. sous voile, 
waarua. — Se P., v. r. taipua, lon 
fistua. 
_Plieur, ense, s. taittaja, fofoon pa- 

nija. 
Plinthe, m. fenfü 1. tantaliista, fyr- 

jästyö-, alus-flaala pilarin alla. 
Plioir, m. lasfutustveitfi (tamw. [ui- 

nen). 
2 ue, /. Plica, m. Puolan fylkyrä 

Are a laut josja hiukſet ſykerty⸗ 
mät). 

Plissement, «. laskokſille, poimmille 
paneminen, vypyttäminen, palttaminen. 

Plisser, v. a. panna lasloffille, poi- 
muille; rypyttää, paltata. — v. n. meu- 
nä laskokſille, ryphille. 

lissure, f. laslostaminen; laskos, P 
ryppy, palte. 
Pao, m. Ag nt fefotetut elifon 

lartvat, joita jullotaan laimanfeinän ja 
maskimuorauljen mäliin. 
Plomb (b ei äänny), m. lyijy; lyi- 

jykluula; lyijyhanli; lyijylmoti 1. -paino 
watupaftsja; laskinluoti; lyijy, leima; 
tellonpaino 1. luoti; fäiliö likawe⸗ 
belle, joka Yourun fantta juoljee ulos; 
les p-s, lyijykatto Veneziasſa lyijy⸗ 
kammio⸗nimiſen wankihuoneen päällä; 
blanc de p., lyijymuta, lyywitti; je- 
ter son p. sur gc., tawottaa jfin. — 
À b adv. pystyjuoraan, täsmälleen. 

lombage, m. lyijyleiman panemi- 
nen; Tyijyää täyttäminen 1. peittänti- 
nen; —— THE (puunjuurille). 

Plombagine, f. lyijytiwi, lyyertfi. 
Plombé, 6e, adj. lyijyn märinen; 

lyiintetty; vastas. 
Plomber, v. a. peittää, wuorata, fl- 

lata 1. täyttöä Iyijykä:; Iyijy-leinmalla 
marustaa (tamaratukkuja); lafittaa (Ki- 
wisastioita); fulloa 1. furmoa maa 
puunjunrilla j. m. e | 

Plomberie, : lyijynwalaus; (yijyn- 
walanstaito; lyiiyteosten tehdas; lyi- 
jyteosten malmistaja. 

Plombeur, m. fe, jola panee Iyijy- 
leiman tawaratutfuun. 

Plombier, m. lyijynwalaja; lyijy⸗ 
fauppias. 

PI t, nte, adj. jonka fuunta 
ou ylhäältä alaspäin, ylhäältä alas- 
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din menemä; vue p-e, ylhäältä fat: 
ottn näly-ala. | 
Plongée, f. rintawarustuffen, ival- 

fin ulospäin faltawa rinne. 
Plongeon, m. fuleltajain fuluun fun. 

luwa lintu; fnfeltaminen; faire le p., 
ſukeltaa, (kuw.) ky — Ennin, am⸗ 
uman eettaraifehh, ( A pötkiä pa- 
oon, meltosti peräytyä, efittää perättö- 
miä jyitä. 

Plonger, v. a. Pastaa weteen upot⸗ 
tamalla, upottaa, panna uppofalle; työn- 
tää, fyjäté 1. jurmaista fijään (efm. 
tikari); (kum.) wajottaa 1. [yöstä on- 
nettomuuteen, furuun. — v. n. fulel- 
taa; olla alaspäin fuunnattu, fation 
alaspäin; (kuw.) tunkea afian ytimiin, 
tuntea fymälle. — Se p., v. r. ſukel⸗ 
taa; wajota 1. kiintyä run ihkin. 
— Plongé, 66, part. chandelle p-e, 
tastamalla tehty kynttilä. 

Plongeur, m. fufeltaja; cloche de 
p., ſukelluskello. 

Ploquer, v. a. fulloa ploc'illa (f. 
oc). 
Ployer, v. a. ja n. taimuttaa J pai» 

naa alas, fonristaa, notkistaa, kääntää, 
taittaa; Lääriä tokoon; panna tokoon 1. 
fifäün. 

Pluohe, /. f. Peluche. 
Pluie, f. fabe. 
Plumage, m. höyhenistö, linnun faifti 

höydenet. 
Plumail, Plumart, m. büvybentupfu, 

ſullatupfu. 
Plumasseau, m. nuolen fulka; fu- 

Tantynä 1. -ruoto; höyhentupju ; liinan⸗ 
nöhtä 1. -faappeet. 

lumasserie, /. höyhenkauppa, höy⸗ 
benteosten laippa. 

Plumassier, m. Göybenkauppias. 
Plume, f. fulfa; Kynä, pännä; ſulka⸗ 

tupju, höyhentupja; höhhenistö; (kuw.) 
firjotustapa, ſtiili; kirjailija; volaille 
en p., höyhenisfänjä olewat |. höyhen 
tämättömät linnut. 

Plumean, m. tomubharja, fulfabarja. 
Frame, df tynällinen (GPA), jen 

kerran lätttä fuin Perrasja tarttuu ky⸗ 
nään. 

Plumelle, f. eräs neilikän laji. 
Plumer, v. a. höyhentää, kyniä; 

(futv.) taltata, fisfoa, petjata. 
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Plumet, m. ſulkatupfu; hattujulla; 
(kuw.) muori foturi. 

Plumetis, m. broder au p. omis 
tuinen korn⸗ompelu pumpulilangala. 

Plumeux, euse, adj. höyhenfelainen, 
Häydeninen. jullainen. 

lumitif, m. pöytäkirjan, oikeuston 
päätökjen alkukirje 1. konfepti. 

Plumule, f. utuhöyhen; itu, ide. 
Plupart, /. enin ofa, ufeimmat; pour 

la X enimmiten. 
luralité, f. enemmistö; paljous; 

moninaifuus. 
. Pluriel, elle, adj. moniffoinen; (fie- 
liop.) nombre p., pluriel, m. monillo; 
terminaison p-e, monilon pääte. 

Plus, adv. enemmin; (fietofanalla, 
joskus ilmankin) ei enään, ei fitä enem- 
min; p. de deux lieues, enemmin Puin 
tatft mirstaa; ni moi non p., enkä mi 
nälkään; un franc de p., ykſi frauki lii⸗ 
laa; plus d’un, ufeat; je n’y pense 
p., en ajattale fitä enään; p. de lar- 
mes, ei enään 1. kiyllikſi kyyneleitä; fitä 
paitfi, wielä lifäkfi, niinikään: p. un 
cheval, niinikään bewonen. — Plus 
laatufanan lansja muodostaa fomypa- 
ratiwin: p. jeune, nuorempi. — Le 
p enimmin; muodostaa laatufanan 
anéfa fuperlatiwin: le p. beau, fau- 

niin. — Lo p. m. enin; (lastuop.) 
plus (+) — De p. en P: adv. vb 
enemmin; — An p., Tout au p., ad. 
torteintanfa. — Do p, adv. fitä paitfi, 
milä pahempi on. — Ni p. ni moins, 
adv. ei enemmin eilä wähemmin, täs- 
mällenjä. — Sans Pp. ado. pitfittü- 
mättä: sans p. différer, miiphmättä; 
sans p. de façon, furfailemifia pit- 
tittämättä. — D'autant p., adv. fitä 
enemmän. 

Plusage, m. willain nyppiminen. 
Pluser, v. a. nyppiä willoja. 
Plusieurs, adj. pl. ufeat, moniaat. 
Plus-Dayé m. liikamalſn. | 
Plus-pötition, f. perätön mäitös vi- 

feustosfa. 
Plus-que-parfait, adj. ja m. (lie 

liop.) plusquamperfetti. 
Plus-value, /. mitä yli ostohinnan 

1. arwobinnan alusta faadaan. 
Platöt, adv. ennen, ennemmin, mie 
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luimmin; tuskin; il neut pas p. dit 
cela, tuskin hän fem ofi fanonut. 

Pluvial, m. awara fuoriwiitta (ka- 
tolifilla kirkonpalmwelijoilla). 

Plnvial, ale, adj. fade:; eau p-e, 
fademwefi. 

Pluvier, m. nimitys ujeille aalaaja- 
ſukniſille linnuille; rauku. 

Pluvieux, euse, adj. ſateinen. 
Pinviomètre, €. Hyétomètre. 
Pluviöse, m. twiibes muoden fuu- 

faufi — ranskalaijen wallanfumontfien 
ajanlaskusja (20 Zammifuuta —18 
Huhtikuuta). 

Pneumatique, adj. f. machine p., 
ilmapumppu, ilman-imetin. — f. oppi 
ilman omaifuuffiéta, pneumatifa. 

Pneumatocèle, /. puhallustohju. 
Pneumatologie, f. oppi BGenkifistä 

olennoista. 
Pneumatomphale, f. puhallaskohju 

nawasfa. 
ahtg oumatoee, J. pdhötys, puhallus, 

Pneumonie, /. feublojen tulehdus. 
Pneumonique, adj. feublotantia pa- 

rantaa. 
Pochade, f. eskisfi, hätäinen fnun- 

nitelma, allupiirros. 
Poche, f. tasku, latkari; jymäjälli 1. 

⸗pusfi; wannulaukka; linnun kupu, nä- 
rä 1. kiwipiira; wiswankolo paiiuttees- 
fa; pusſikkuns, maatteen pusfille füy- 
minen; faninimertfo; fäkkipilli. 

Pooher, v. a. p. Voeil, p. les yeux 
à gn, Iyöbä fintmarjat filmiin; p. 
des oeufs, eräs ruofalaji munista kei» 

Pocheter, v. a. ja m. lantaa lakka⸗ 
risſa; pitää lalkarisja. 

Pochette, f. tasfunen, wähäinen af. 
fari; mähäinen kaniniwerkko; fälkipilli. 

Podagre, f. jallaleini, jalanpoltto. 
— adj. jallaleiniä fairastaiva. — s. 
jallaletmiä fairastama potilas. 

Podestat, m. ylhäinen faupungin 
wirlamies muutamisja italialaifisja 
laupungeisfa, pobesta. 

odomötre, f. Odomètre. 
Podure, f. eräs hyönteifen laji. 
Poeoile, m. vleinen pylmästkäytämä 

maalautfilla foreiltu. 
Poêle, m. paarimaate; wihliäisteltta; 
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funniataivas, joka kannetaan pyhän [ei 
män (fatolifilla) tahi hallitfijain yli. 

Poêle, Poile, m. talluuni, uuni; fal- 
fuunilla warustettu huone; ſywin pail- 
fa talalammitlosfa. | 

Poöle, f. paistinpaunu; tuli-astia; 
walinfauha. | 

Poëlier, m. pannujeppä; faffunnin 
muurari. 

Poölon, m. wähäinen pannu. 
Poëlonnée, f. pannullinen. 
Poëme, m. runo. 
Poésie, f. runous, runollijuus; ru- 

nontelo; runo, runoteos. 
Poöt, m. runoilija. Lo 

, Foéterean, m. riiminkyhääjä, riimi- 
eppä. 

oétesse, f. naigrnnoilija. 
Poétique, adj. runollinen. — f. vu» 

noustaidon-oppi. 
Poétiquement, ado. runollifesti. 
Poétiser, v. n. fubütä runoja. 
Poge, m. laimwan tyyrpuuri. 
Poids, m. paino, raskas; paino; pun- 

nus, painopuutti; kellonpaino; (kuw.) 
rafitus, kuorma, talka, waiwa, wailens 
tukaluus, hankaluus; tärkeys, ponfi, 
pontijuus, armo; p. de roi, yleinen 
waalahuone. 

Poignant, nto, adj. pistämä, polt⸗ 
tama, kiwistäwä. 

Poignard, m. tifari, wälipuulko. 
Poignarder, v. a. baatwottaa, pistää 

1. tappaa tifarilla; (furo.) kipeästi [ou- 
tata, tuskauttaa. 

Poignée, f. tourallinen, pimwollinen, 
tahmalollinen; fimppu, mihko; kah⸗ 
wa, fäbenfija; Porma (tamarambtyn); 
(Euro) mähäinen joullo; à p., täyfin 
ourin, runjaasti. 
Folgnot, m. tanne, kalwoin; hihan 

liinintt paidasſa. 
Poil, m. karwa; hiulfet; parta; par- 

ranfarma; farwa (farwanwäri); nukka, 
farma (weran); haiwen (kasiwvilja); 
eräs tauti imettäjisfä, kun maito jnol- 
fettuu; se faire le p., ajaa partanja; 
un liévre en p., nyllemätön jänis; 
monter un cheval à p., ratjastaa fa- 
tulatta. 

Poileux, euse, adj. Parmainen, far. 
walas. 

Poilu, ue, adj. karwainen. 
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Poinçon, m. naslali, puhkuri; frnu- 
munleima (kultafepän teokfisja); ypiire 
toranta, pitrrin; kiwitaltta; kinungin⸗ 
tolppa; —— kalliskiwi pääsſä; 
eräs wiinimitta. 

Poindre, v. a. pistää; quelle mou- 
che vous point, milä tetbät viimaa. 
— v. n. foittaa [päimästä]; orastaa, 
orastua. 

Poing, m. nvrtfi; il fut condamné 
à avoir le p. coupé, tuomittiin oikean 
lätenfä menettäneelfi. 

Point, m. neulanpistämä, pisto; neus 
lonta-» 1. ompelutapa; pitfi, nippupitfit 
(neulalla tehdyt); (mittanöt piste; 
määrätohta; piste (laufeen lopusfa); 
filamä (fortisfa, noppafesta); mwoitto-yk- 
Pönen, poengi (pelisfd); armonumero 
(jolla konluisſa armostellaan oppilai- 
ben edistymistä); palkimen läpi hih⸗ tä 
naëfa; läpi funtarin j. m. mittapa- 
perisja; (tum.) jakjo, ofa (pubeesja); 
tieteen kohta; oppifobta; päätkohta, pääs 
jeilka; tila, fobta; määrä; betli, aika, 
ajanfobta; allu, foitto; pistolet; p. 
de chainette, witjaneufemus; p. gros, 
etit, faffilanfainen, ylilantainen netto 
0mus; p. milieu, keskipiste; p. d’équi- 
libre, tajapainon fobta; p. d'appui, 
tuli, fobta; p. de vue, näkökanta; (kuw.) 
fanta, nätö-ala: sous un p. de vue 
nouveau, uubelta fannalta; deux p-s, 
faffoiépiste, kolon (:); p. et virgule, 
—*— ête (;); p. d'interrogation, ty- 
ymysmerkti (?): p. Vadmiration, buu- 
tomerffi (1); il me faut deux p-s 
pour er, mwoittaalfeni tarmitfen 
wielä Tati moitto-ykköstä; il est tou- 
jours au mème p., on yhä famasfa 
tilaaja; il est malheureux au p. de, 
hän on fiihen määrään onneton; sur le 
p. de mourir, tuolemaifillanja; quand 
p. est, fun aifa tulee; p. du jour, püi- 
wäntkoitte; de p. en p., alusta lop- 
puun, kaikkine feiffoineen; de tous p-s, 
en tout p jota puolelta, faifin puo- 
lin; au dernier p., fuurimmasfa mää- 
väljä, ylen; à p., oikealla 1. ſoweliaalla 
ajalla, mulawasti; à p. nommé, mää- 
räsajalla. 

Point, adv. (ne janan kansſa) ei, 
ei fuinfaan, ei ollenkaan; p. du tout, 
ei rahtualaan, ei lajifinkaan. 

557 Poir 

Pointage, m. tähtääminen; (laiw.) 
merlitys. 

Pointal, m. tuli, tuliainen. 

Pointe, f. tärti, nirkko, ota, tutfain, 
ofa, piikki; monenlaijet kärkikalut: lire 
litaltta, piirrin j. n. e.; naulanen; Buip- 
pu, nipufla, korwake; pää; kiila; niemi, 
niemele, niemenkärki; tfmafuunnan wiis 
wa fompasfisfa; — imannes maku 
(miineisfä); (kuw.) teräwyys, pistämäi» 
ſyys, komppa (puheesſa); hanke, aito- 
mus; ilmaan hleneminen [linnuista]; 
pystyyn Pamahdus (bewofen); la pointe 
du jour, päimän foitto; suivre, pour- 
suivre sa p. ajaa hankkeenſa, aito- 
muljenja perille. — En p., adv. bui- 
punmuotaijesti, huippuna, kärkenä: fi- 
nir en p. 

Pointement, m. fuunnittaminen, täb- 
8 

Pointer, v. a. pistää; fuunnittaa, 
tähdätä; pisteillä merkitä; (laiw.) teh- 
bä määritys. — v. m. lentää ylös il- 
maan, fobota ilmaan one far 
wahtaa pystyyn [bewofesta]; orastaa, 
tulla näkymiin, nousta; panna pisteitä; 
luetteloon merkitä läsnä- ja poisfa-ole 
waifet. 

Pointear, m. tylintähtääjä, fano- 
nieri. 

Pointillage, m. pisteillä kumwaami- 
uen, puufteeraus. 

Pointille, f. Pointillerie. 
Pointiller, v. n. panna pisteitä, pis- 

teillä kuwata; (lumw.) janlata, jantut- 
taa, kärttää, turhia folea. — v. a. pan 
na pisteitä; (kum.) pistellä, pistofa- 
noilla puhutella. — So P., v. r. les- 
kenänjä turhista jankata. 

Pointillerie, f. janflaus, jamaus 
turhista. 

Pointillenx, euse, adj. turhista rii- 
telemä, tovafas, yrmeä; närtäs, nürifi. 

Pointu, ue, adj. terämälärlinen, te- 
rää; esprit p., noffela pää. 

Pointure, f. (tirjap.) pistelin. 
Poire, f. päärynä; puntarinperä; 

p. à poudre, eräö ruutifarwen laji; 
p. Vangoisse, eräs karwas päärynän 
laji; en p., päärynän muotoon. 

Poiré, m. päärtnänneste. 
Poireau, Porreau, m. purin: 1. ruo- 
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Pituitaire, adj. nüljünesteen.; näl- | hajumma; bureau de p., opastuéfon- 
jüu-; membrane p., nüljäfalivo, fina- 
alwo. 
N Pituite, f. näljäneste, näljä, lima, 
ina. 
Pitaiteux, euse, adj. näljäinen, li 

mainen. 
Pivert, m. mwibheriä tilla. 
Pivoine, /. pionifutfa. — m. puna⸗ 

tulkku, tilhi. 
Pivot, n. tappi, aljeli, jonka pääsfä 

jin efine pyörii; (fot.) Käännöstohta; 
(tuw.) tuli, pääkohta; emäjuuri. 

Pivotant, nte, adj. jonka emäjuuri 
kaswaa fuoraan maan ſiſään. 

Pivoter, v. n. pyöriä tapin pääsjä; 
kaswaa fuoraan maan fijään [juuresta]. 

Placage, m. filattu, laillailtu nil. 

mr to ſillo; lijäkle (k rotnö, parfimus, parjiklo; lifüle (kirs 
jal teoljesja). 

Plagage, m. martfinalojujen fijotus; 
malju marklinapaikasta. 

Placard, m. owen päällystän lau- 
dotus 1. iwnorilaubat; voagafuna afe- 
tettu ulfofeindän 1. muuriin; juffifesti 
Inettawafft naulattu ilmotus; palstot- 
tain painettu korjaus-arkki. 

Placarder, v. a. naulata ilmotus 
julkijesti luettawakfi; p. qn, julkijun- 
teen antaa häpäifemiä Pirjotulfia jlusta. 

Place, f. paifla, tila; il y a encore 
de la p., fiellä on mielä tilaa; rete- 

. nir une p. au coche, tilata paifta 
postimaunuisfa; faire p. nette, muut- 
taa faluineen famfuineen; faire p à 
gn, väistyä jiun edestä, antaa tilaa 
jlulle; (kuw.) muuttua jfifin: Pamour 
a fait p. à la haine, raffaus on muut 
tunut wibaffi; il l’a étendu sur la D 
{bi Häntä pitkäYenjä; se mettre à la 

. de gn, ajettua itun afemaan, tis 
aan; taistelutantere; mirkapailla, wir- 
ta; tori, turku; mekjelikauppa-pailla, 
paullipaikla; kauppiain fofonspaitta, 
pörft; jour de p, pörfipäimä; linno- 
tettu kaupunki, linna maan rajalla; 
p. Varmes, turmapailla misfä armeis 
jalla on warastot. 

Place! int. mäistykää! 
Placement, m. rabain ftjotus 1. pane 

minen korkoa faswamaan; fijotettu va. 

laus. 1. laiftailu-taito; pos | P 

tori paiffaa baleiwile, 
Placenta, m. (anat.) istutfa ; (fasiw.) 

flementota. 
Placer, v. a. afettaa, panna paitaf- 

lenfa, määrätä paikka, fijottaa; bien p. 
un mot, laufua fana pailallenja; bien 

. ses aumönes, ymmärtämäifeeti ja 
vaella almujanja; panna rahoja korkoa 
kaswamaan, fijottaa rahanja; hankkia 
1 toimittaa pailla, wirka 1. elatuskei- 
no j. m. e. — Se P., v. r. afettua, fi- 
jottua, ottaa paikka; Hankkia itfellenjä 
wirla ]. elatuskeino. s. 

Placet, m. anomuslirje, pyyntökirje; 
(wanh.) vahi. | | 

Placeur, euse, s. paikan ofottaja. 
Plaoide, adj. tywen, raubatfa, lep- 

Placidité, / tymwen, rauballifuus, 
Teppens. 
Plafond, m. mälikatto; Tattomaa- 
aus. 
Plafonnage, m. älifaton walmis⸗ 

taminen. 
: Plafonner, v. a. twalmistaa wäli- 
atto. 
Plafonneur, m. wälilaton walmis- 

taja. 
Plag 

Plaider, v. ». ja a. ajaa riita-afia; 
uolustaa jlu oileuston edesjä; käydä 
eräjiä, viidellä voikeustosja; olla afian- 
ajajana; wetää oileustoon. — Se P, 
v.r. olla oifeuston ratkaistamwana [rti 
velasta]; riidellä eskenänjä oiteus- 
osſa. 
Plaideur, ouge, s. afian-omistaja, 
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pääkekanteja; faipaaja; aflan-ajaja; 
tiibanbimoinen ihminen. 
_Plaidoirie, f. afian-ajajastaito ; afian- 

ajajan wirfa; afian-ajaminen; oifeu- 
benläynti. 

Piaydoyable, adj. jour p., teräjäs 
päimä, oikenbenläynti-päimä. 

Playdoyer, m. afian-ajajan puhe ois 
feuston edesfä. 

Plaie, f. haawa; balleema puun kuo⸗ 
resfa; arpi; (fuw.) wabinlo, haitta, 
puusti, waurio; fuuri määryys. 

Plai t, nte, adj. ja s. päällelan- 
taja, fatpaaja. 

Plain, aino, adj. tafainen, iloinen, 
filed, laaka; tafapinnasfa olema; p.- 
Chant, firlfoweifu, Poralimeiju; en P: 
champ, auftealla maalla; chambres de 
p.-pied, famasfa ferrofiesfa olemat huo⸗ 
neet; de p. pied, ſamasſa ferroffesfa; 
aiman helposti, aiman itjestänfä. 

Plaindre, v. a. furlutella, fäktiä; 
ttarasti ja mwastenmieliesti antaa 1. 
Täyttää; abnebtia. — Se P., v. r. wa: 
littaa jotkin, ilmottaa tyytymättömnyt- 
tänfä; se p. gc., ahneudesta olla jkin 
käyttämättä 1. nauttimatta. 

Plaine, f. tafanto, lakes, autio. 
Plainte, f. walitus, woiwotus; wa⸗ 

ſitu⸗ (vikenstosfa); walituskirje oikeus⸗ 
oon. 
Plaintif, ive, adj. walittawa, woi⸗ 

wottawa, mailertelema. 
Plaintivement, adv. walittawalla, 

woiwottawalla tamalla. 
Plaire, v. n. miellyttää, olla mies 

leen; fntvaita, fuoba; cela vous plaît 
à dire, te niin puhutte waan, te pi 
Jan wuokſi fanotte nitn; s’il vous plaît, 
jos ſuwaitſette, ollaat niin hywä; platt- 
il, mitä fanotte, mitä fuwaitiette; vous- 
en plait-il? fumaitfettelo tätä lajia; 
plût à Dieu, fuofoon Jumala; à Dieu 
ne plaise, fittä marjelloon Jumala, 
— $e p., v.r. (à go) ae Fan teho 
dä, pitää huwitukſenanſa, etfiä huwi⸗ 
tusta jotkin: se p. a contredire, hu- 
wikſenſa mastaan mwäitellä; se p. avec 
an, mielellänjä olla jun feurasfa; wiih- 
tyä, mieltä; il se plaît dans sa fa- 
mille, à la campagne, hän wiihtyy 
L on mieluifinmin perbeenfü tansja, 
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maalla; se p. à soi-mème, olla itfeenfä 
mieltynyt. 

Plaisamment, ado. hupaifesti, baus- 
lasti, lystilläästi, 

Plaisance, /. buwitus; lieu de D 
humitus 1. huwituspaikka; maison de 

Plaisanter, v. n. ja a. pnbua L las⸗ 
fea leikkiä, laskea pilaa, fuottailla, nal- 
jailla; pilkata, tehdä pilkkaa jlusta. 

Plaisanterie, /. ptlfla, ptla, leiffi, 
fuje, Iystilliyys; ilme, ilkku. 

laisir, m. buwitus, humi, hupatus, 
ratto; mieli, mielijuofio, mieliwalta; 
fnofio, apu, palmelus; eräs tötökfi Lää- 
vitty ohut pannnkalklu; faire p. à, bus 
wittaa, tehdä mietitä; bon p., fnofio, 
mieli; par p., pilfoilla, pilallanſa; à p., 
mielellänfé, tarkasti, mielen mukaan. 

Plamée, /. nabfurinfalfti. 
lamer, v. a. falfita muotia. 

Plan, ane, adj. taja. 
Plan, m. tafaufo, tafapinta, tafo, las 

lea; peruspiirros, afemapitrros (fau- 
pungin, ralennukjen); luonnos, fnun- 
itus (teokfen); ehdotus, fuunnitelma. 
Planche, PA lanttu, laabfo; fupari- 

lewi 1. puulewy piirtämistä 1. leiffaa- 
mista warten; waskipiirros, puuhpiir- 
vos; penger, penkki (yrttitarhasfa) ; aa- 
finkenkä; jalustimen pohja; faire la P: 
(aux autres), raiwata tie; faire p., olla 
efimerkkinä; faire la p., uida feläkläntä. 

Planchöier, v. a. laëtea permanto. 
Plancher, m. pobjapermanto; pers 

manto, laattia; mälikatto. | 
Planchette, /. ohut laafa 1. Pisto; 

laudanpätkä; maanmittarin lauta. 
Plançon, Plantard, m. istutu8-olfa, 

istulas. | 
Plane, m. platani, fafjan wabteri. 
Plane, /. wannemweitfi, wuolin. 

'* Planer, v. a. tajottaa fiittää, kiil⸗ 
lottan, — v. n. liibellä [linnutsta]; 
ylhäältä tarkastaa. | 

lanétaire, m. fone, jola ejittää Fiex- 
totähtien fullua. — adj. planetillinen, 
liertotkhden-, 
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Planöte, 7. tiertotähti, planeti. 
Planétolabe, m. tone, jolla mita» 

taan planetien forleus. 
Planeur, m. kiillottaja, filittäjä. 
Planimötrie, f. planimetria, tafan- 

fomittaus. 
Planisphöre, m. tafapintainen pal- 

lotartta. 
Planoir, m. ſilityswaſara, ſilitys⸗ 

rauta. 
Plant, m. hiljan istutettu puuntai- 

mi; istutettamakfi kelpaawa puuntaimi, 
puun-istufas; puuntaimisto. 

Plantage, m. fastvimaa (erit. tupat- 
fa-, fokeris, pumpulimaat! flirtomaisfa). 

Plantain, m. ratamo, ranbanlehti 
(plantage), p. d’eau, farpio, foivan- 
teli (alisma plantago). 
Plantard, A Plancon. 
Plante, f. fastvi, taimi, wefa. 
Planter, v. a. istuttaa, pistää maa- 

han; afettaa, pystyttää, perustaa; p. 
Pötendard de la croix, tuoba fri6- 
tin-usfo maahan; être planté quel- 
que part, liilahtamatta pyfbä paikal. 
lanja; p. là gn, jättää 1. heittää jk 
fifjeen 1. hänestä huolimatta; p. un 
soufflet, mätkiä formwalle. — Plantöe, 
60, part. istutettu j. n. e. (kumw.), une 
maison bien p-e, mulamasti afetettu 
huone; être bien p. sur ses pieds; 
pitää ymää ryhtiä. 

Planteur, m. istuttaja; taswimaan 
omistaja. 

Plantoir, m. ietutusnappula, spulkka. 
Planton, m. tästyläis-fotamies. 
Plantule, f. itu. 
Plantureusement, adv. miljamasti 
n. € 
Plantareux, euse, adj. wiljawa, 

runſas, yltäkykäinen, rehemä. 
ure, jf. Höylänlastu; kerrokas 

malmiſnoni. 
. Plague, f. fila, lewy, laatta, laaka, 

lisko, pelti; miekan läftvarus; funnians 
tähti, krafhani; feinään kiinnitetty font. 
tilän fannate; palomaakutus-mertti; p. 
de feu, de cheminée, tuliftian taata. 

Uer, v. a. filata, laatata, kis⸗ 
lottaa, lewillä, pelillä äällystää; Te 
myttää (puunteotiia ; kalkki⸗ Lipfi-istof- 
fella peittää; p. de on, turpeilla 
heittää; p. un soufflet, mäistähyttää 
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korwapuusti. — Plaqué, 66, pari. ar- 
gent p., plaqué, m. pleeteri, plerteri- 
teos, Hopealemyllä katettu teos. 

Plaquette, j. eräs fupariraba; ohut 
ja lemeü kirjanios. | 

Plaqueur, m. lemyteltyjen, filattujen 
teosten malmistaja. 

Plaquis, m. faubotus, kate. 
Plasme, m. eſikuwa; fmaragdi-jan- 
t hot. 
Plastique, adj. ja f. plastillinen, 

Faarvanstaiteellinen; plastika, kaawaus⸗ 
taide. 

Plastron, m. haarniskan rintapuoli ; 
rintalaala, -fuoje; (kum.) pilkkapuu, 
fontipufti. 

Plastronner, ». a. riutabaarnislalla 
1. vintalaafalla [uojella. 

Plat, ate, adj. litteä, lattea, laala, 
[atuéfainen, latea, fileä; laimistunnt, 
halpa, mieto (makunja puolesta); (kuw.) 
mieto, typerä, mauton, laimea; pays 

… tajanto; p. pays, aulea maa, maa, 
entu; cheval p., tyhjälupeinen betvo- 
nen; cheveux p-s, barmat binfjet; à 
p-0 terre, paljaalla maalla; calme p., 
thiven, rasiwanthyni; à p., tout à p, 
tykkänään, tuiki, vatki, peräti, lopen. 

Plat, m. lape, Tappio, lappi; p. d'6- 
pée, miekan lappi; p. de la ain, lap: 
pia tüfi, Lämmen. | 

Plat, m. fulbo, wati; wabillinen: 
ruofalajt; laaka, lewy; (Éuto.) muona, 
muonaraha; ruokakunta (merimiehiä); 
p. de balance, waakalauta. 

Platane, m. €. Plane, m. 
Plat-bord, m. (laiw.) fantäkti. 
Plateau, m. mwaafalauta; tarjoin; 

eräs ruokapöydän koristns; (fot.) {um 
pu, ylhäinen paikka, mihin tykkiä fopii 
afettaa; ylänkö, ylä-tafanko; leipälauta; 
(kasw.) pamunlisto. 

Plate-bande, f. penger puutarhasſa; 
lattea liista; p. de pave, paa 

Platée, f. rafennuffen fofo perns- 
tus-ala; fulbollinen, wabillinen. 

Plate-forme, /. lattea fatto; pari, 
alttaani, luisti, fola; fidepuu fatonja- 
lasſa; tykin alustus; - de fondation, 
arbre —— a. jolla pa 

-longe, f. hihna, jolla pahan⸗ 
turifia hewoſia fibotaan Cenpittäesjä 
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tahi leikatesfa; matiwyot; tanlainhihna 
(toirille). 

Platement, adv. mietosti, typerästi 
mauttomasti; tout p., fuoraan, mutkai- 

tta 
Plateure, f. lerrolas malmifuoni. 
Plat-fond, 1. Plafond. 
Platine, f. jaloille pantu mesfinki- 

lewy, jonka päällä pejomaate filitetään; 
yejynlnttu; fellonfuori; berttarauta, 
ot ({ntusfa) ; (firiap.) mesfintilaatta 
painimesfa. 

Platine, m. platina. 
Platitude, /. typeryys, mauttomnus; 

mictons. 
Platonicien, enne, adj. ja s. pla- 

tonillinen; Platonin filofofilifen jär: 
jestelmän hymälkfijä. 

Platonigue, adj. platonillinen ; (kuw.) 
fiballifnntta 1. Bimollifuntta mailla 
olewa. 

Platonisme, m. Platonin filoſofia. 
Plâtrage, m. lipfiteos. 
Plâtras, m. fipjitykjestä Tobjenneet 

Fipfipalafet. 
Plätre, m. tipfi; lipfiknwa, tipfikaa- 

wan8; — p-s, pl. pienet Lipfiteokjet. 
Plätrer, v. a. lipfilä rapata; lip: 

fillä lannottaa; (luw.) peitellä, pinta- 
punolifesti parantaa. 

Plätreux, ouse, adj. liibunfelainen. 
Plätrier, m. fipfilnwain malaaja; 

Tipfiteosten Panppias. 
i Plätriöre, /. tipfitaimos; kipfima- 
imo. 
Plätronoir, Platrouer, =. lufilfa 

kipfillä raappamista warten. 
lausibilité, /. tobennälköijyys, Gy- 
yttämyys. 

Plausible, adj. otaffuttawa, hywäl⸗ 
fyttämä, todennäköinen. 
, Plausiblement, ado. tobennütüi- 
esti. 
Plébéien, enne, adj. ja s. plebejis 

nen, alhaisjäätyinen; plebeji, alhaijo- 
lainen Romasfa. 

Plöbiseite, m. ftanjanpäätös Ro⸗ 

"eieiaä htifilerö Seural 08, f. pl. tähtifilerö Seuralai> 
fet 1. Wäinämäijen wirjut. 

Pleige, m. takaus; takansmies, ta- 
ja. 

w 
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Pleiger, v. a. to'ata, mennt takant- n fee 
Plein, eine, adj. täyfi, täyfinäinen, 

juurta paljoutta fiſältäwä; runſaasti 
warustettu jllin; kokonainen, täydelli- 
nen; (kum.) täydellinen; publea, tur- 
ea, muhkea; ramwittu; wiljawa, run- 
as; de p. droit, täydellä oikeudella; 
être p. de loisir, olla täpbellifesti jon 
tilaana; (raam.) p. de jours, elämästä 
kylänfä faanut; en p-e rue, amoimella 
ladulla; en p-e mer, aawalla merellä ; 
en p. jour, hellän päimän aikana; p-e 
récolte, runfas miljantulo; en p-e r6- 
colte, tiihkeimmän miljankorjnun ai- 
tana; en p. air, nllo-ilmasja; arbre 
en p. vent, ylfinänjä feifowa puun; en 
p. sénat, fofo fenatin edesjä; p-e lu- 
ne, täyfikuu; p. visage, mubleat las- 
wot; p. pouvoir, waltunskirje; p. de 
lui-même, itjerafa8; être p. d'une 
chose, bffin-omaifesti miettiä, ajatella 
jtin; (laiw.) p. bois, fe laiwan ofa, 
joka on weden pinnan ylipuolella; p-e 
terre, paljas maa; à p-e tête, gorge, 
täyſin kulknuin; de son p. gré, täydellä 
fuostumutfellanfa; en p., täydellifesti. 

Plein, m. täytenäifyys; kuun täyteys; 
wahwa miima firjaimesfa; le p. d’un 
mure, muurinmahwmuus; à pur et à 
p., tuiki, tykkänään; mettre dans le 
p., ofata pilkkuun. 

Pleinement, adv. tütbellifesti. 
Plöniöre, adj. fofonainen, täydellis 

uen; cour p., fofo homwin jubla-fofous 
(Ranstasja). 

Plönipotentiaire, adj. ja m. mi- 
nistre p., awonaifella mwaltuudella wa⸗ 
vustettu lähettiläs. 

Plönitude, f. 
(tum.) täydellifhys. 

Plöthore, /. weren ja nesteiden lital- 
lifuns ruumiisja. 

Pléthorique, adj. töyfimerinen; run⸗ 
fansti nesteitä fifältämä. 

Pleurant, nte, adj. itkemä. 
Pleurard, m. lapit, jofa aina itlee; 

töyhyyttänjä ruiluttama ihminen. 
leure, 1. Plövre. 

Pleure-misöre, Pleure- m. fois 
turi, kitulnukari, joka yhä löyhyyttänjä 
walittaa. 

täyteys, runſaus; 
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Pleurer, v. «=. itkeä; muotaa, malua, 
juosta. — v. a. itkeä (jluta, jfin). 

Pleurösie, f. pistoljet. | 
Mqerreticuo, adj. douleur p., pis⸗- 

tolfet. 
— euse, s. ittuſun; saule 

p-e, fypnelpain. 
Pleureuses, f. pl. huoliharjo; wal⸗ 

loinen raunereunus, jota buoliwaat- 
teesfa käytetään; palkatut itkijät mui- 
noifilla tanfoilla. | 

Pleureux, onse, adj. itfullinen, it- 
fufnu, herkkä itkemään. 

Pleurnicher, v. n. olla itkemänänjä. 
Pleurnicheur, euse, s. jotka on itke- 

wänänfä. 
Pleurodynie, f. pistoffet tyljeejä. 
Plouronecte, m. tampela, fammelias, 

pallas. 
Pleuropneumonie, f. rintatalwon ja 

Teublojen tulehdus. 
Pleutre, sn. pelluri, ranffa, relln; 

faituri. 
Pleuvoir, v. imp. fataa; (kuw.) fuu- 

rin määrin tulla, tulmailla. 
Plövre, f. rintalalivo. 
Plexus (s äääntyy), m. hermowerklo, 

ſuoniwerklo. | 
Pleyon, m. pajupanta, jolla wiini- 

puun köynnökſet fidotaan. 
li, m. poimu, laskos, taite, koltto; 

fivieen kääre; mimel, taime; juurtunut 
tapa, ryhti; p. du jarret, polwentai- 
we, limwerrin; sous ce p., täsjä Tüü- 
Te n fuljettuna; il a pris son 
p. ei hän fiitä enään muutu. 

Pliable, adj. taipuma, notkea. 
Pliage, m. taimutus, taime, taite. 
Pliant, nte, adj. taipuwainen,nuor- 

tea; (futo.) nöyrä, kernas. — m. ja 
siege p., yhteen laskettama tuoli. 

Plica, m. f. Pligue. 
Plier, v. a. panna fofoon, kääntää 

tokoon, kääriä, taittaa (efim. paperia); 
taitonttaa, notkistaa; (kumw.) (a) to- 
tuttaa, taimuttaa, afettaa jnlin mu- 
taan; p. le bras, taimuttaa täfimarfi; 

. qn à la règle, totuttaa fäännölli 
uuteen; p. son esprit aux volontés 
d'autrui, noudattaa muiden mieltä; 
(laiw.) p. les voiles, tääriä purjeet. 
— v. à. taipua, foufistua, notfna, bor- 
juna, myötyä; peräytyä, wetäytyä tafai- 
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fiat [fotajonkosta); taipua, myöntyä, 
antaa perään; (laiw.) p. sous voile, 
twaarua. — Se p. v. r. taipua, fon: 
fistua. 
_Plieur, euse, s. taittaja, fofoon pa- 

nija. 
Plinthe, m. fenfü J. kantaliista, ſyr⸗ 

jästyö, alus-laafa pilarin alla. 
Toi m. laskutusweitſi (tam. lui- 

nen). 
Plique, /. Plioa, m. Puolan fykkyrä 
ri tauti josja biutjet jykerty- 
wät). 

Plissement, m. lasfoffille, poimuille 
paneminen, rypyttäminen, palttamiuen. 

Plisser, v. a. panna lasloffille, poi- 
muille; eypyttää, paltata. — v. a. nieu- 
nä laskokſille, rypyille. 

Plissure, f. laslostaminen; laskos, 
ryppy, palte. 

100, m. laſijauhoilla ſekotetut elikon 
karwat, joita ſullotaan laiwanſeinän ja 
waskiwuoraukſen wäliin. | 
Plomb (b ei äännty), n. lyijy; lyi⸗ 

jykuula; lyijyhanli; lytjyluoti ]. -paino 
watupaflsja; laskinluoti; Iyijy, leima; 
tellonpaino 1. luoti; (fäiliö likawe⸗ 
belle, joka fourun kautta juokjee ulos; 
les p-s, lyijykatto Veneziasſa lyijy⸗ 
fammio-nimijen wankihuoneen päällä; 
blanc de p., Iyijymuta, Iyymitti; je- 
ter son p. sur gc., tawottaa jlin. — 
Ä Br adv. pystyiuoraan, täsmälleen. 

lombage, m. lyijyleiman panemi- 
nen; lyijyä täyttäminen ]. peittämi- 
nen; maan furwominen (puunjuurille). 

Plombagine, f. lyljytitvi, et. 
Plombé, 6e, adj. lyijyn wärinen; 

lyijytetty; vastas. 
Plomber, v. a. peittää, tonorata, fi 

lata 1. täyttää lyijyää; Iyijy-letmalla 
warustaa (tamwaratukkuja); lafittaa (fi- 
wi⸗astioita); fulloa 1]. furiwoa maa 
puunjuurilla j. n. €. N 

Plomberie, [ lyijynmalans; lyijyn· 
walaustaito; lyijyteosten tehdas; lyi⸗ 
jyteosten walmistaja. W 

Plombour, sm. fe, joka panee lyijy⸗ 
leiman tawaratulfuun. N 

Plombier, m. lyijynwalaja; lyijh⸗ 
tanppias. 

PI t, nt, adj. jonta fnunta 
ou ylhäältä alaspäin, ylhäältä alas- 
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din menewä; vue p-e, ylhäältä fat- 
ottu nüfy-ala. 
Plongée, f. rintamarnstukjen, wal- 

fin ulospäin Laltawa rinne. 
Plongeon, m. fufeltajain fnfuun fuu- 

luwa lintu; fnleltaminen; faire le p., 
fukeltaa, (kuw.) kyykistyä, Mönnin, am- 
puman Farttamifelji, (kuw.) pötkiä pa- 
toon, weltosti peräytyä, efittää perättö- 
miä fyitä. 

Plonger, v. a. fastaa eteen upot- 
tamalla, upottaa, panna uppofalle; työn- 
tää, fyfätä 1. furmaista fijään (efm. 
tikari); (lum.) majottaa 1. fyöstä on 
nettomuuteen, furuun. — v. n. jure 
taa; olla alaspäin fuunnattu, fatioa 
alaspäin; (kuw.) tunkea afian ytimiin, 
tunkea fymälle. — So p., v. r. (ulele 
taa; wajota 1. Hiintyä tykkänään jhkin. 
— Plongé, 6e, part. chandelle p-e, 
Tastamalla tehty kynttilä. 

Plongeur, m. fufeltaja; cloche do 
p., ſukelluskello. 

Ploquer, v. a. ſulloa ploc'illa (t. 
Ploc). 

Ployer, v. a. ja m. taiwuttaa 1. pai- 
naa alas, fouristaa, notkistaa, kääntää, 
taittaa; fäüriä kokoon; panna tokoon 1. 
fijään. 

Pluche, f. f. Peluche. 
Pluie, f. fabe. 
ra m. höyhenistö, linnun kaikki 

en 
umail, Plumart, m. höyhentupſu, 

ſulkatupfu. 
Plumasseau, m. nuolen ſulka; ſu⸗ 

lanfynä 1. -ruoto; höyhentupju ; liinan⸗ 
näytä 1 “faappeet 

umasserie, f. höyhenkauppa, Hör 
henteosten kanppa. 

Plumassier, m. höyhenkauppias. 
Plume, f. fulfa; kynä, pännä; ſulka⸗ 

tupfu, höyhentupju; höyhentetö; (kuw.) 
Tirjotustapa, ſtiili; Lirjailija; volaille 
en p höyhenisfänjä olemat 1. höyhen 
tämättömät linnut. 

Plumeau, m. tomubaria, fuffabaria. 
Flame f lynällinen (läkkiä), Fen 

suerran lättä tuin kerrasſa tarttuu ky⸗ 
nään. 

Elumelle, F. eräs neilikän laji. 
umer, v. a. Höyhentää, kyniä; 

(Pui.) faltata, Hstoa, peijata. | 
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Plumet, m. fuifatnp{nu; hattuſulka; 
(kuw.) nuori foturi. 

Plumetis, m. broder au p., omis 
tuinen forn-ompelu pumpulilangalla. 

Plumeux, euse, adj. höyhenfelainen, 
hon eninen, ſulkainen. 

umitif, m. pöytäkirjan, oileuston 
päätökjen allukirje 1. foufepti. 

Plumule, /. utuhöyhen; itu, ide. 
Plupart, f. enin ofa, ufeimmat; pour 

la X enimimiten. 
luralitö, f. enemmistö; paljous; 

moninaifuus. 
. Pluriel, elle, adj. monitloinen; (fie- 

liop.) nombre p., pluriel, m. monilto; 
terminaison p-e, mouifon pääte. 
| Plus, adv. enemmin; (fieltofanalla, 
joskus ilmankin) ei enään, ei fitä enem- 
min; p. de deux lieues, enemmin luin 
fafft wirstaa; ni moi non p., enkä mi- 
nälään; un franc de p., ylſi franfi lii⸗ 
taa; plus d’un, ufeat; je n’y pense 
p, en ajattale fitä enään; p. de lar- 
mes, et enään 1. tyllikfi kyyneleitä ; fitä 
paitfi, mielä lijäki, niinikään: p. un 
cheval, niinilään hemonen. — Plas 
laatujanan kausſa muodostaa Pompa- 
ratimin: p. jeune, nuorempi. — Le 
p enimmin; muodostaa laatujanan 
ausja fuperlatiwin: le p. beau, fau- 
niin. — Le p. m. enin; (laskuop.) 
plus (+). — De p. en p.. adv. yhä 
enemmin; — Au p., Tout au p adv. 
forkeintanja. — De p,, adv. fitä paitfi, 
milä pahempi on. — Ni p. ni moins, 
adv. ei enemmin eilä mähemmin, täs- 
mällenjä. — Sans pe ado. pitlittä- 
mättä: sans p. différer, wiipymättä; 
sans p. de façon, furfailemifia pit: 
Rittémättä. — D'autant p., adv. fitä 
enemmän, 

Plasago, m. willain nyppiminen. 
Pluser, v. a. nyppiä wtlloja. 
Plusieurs, adj. pl. uſeat, moniaat. 
Plus-payö, m. liilamafju. 
Plus-pötition, /. perätön wäitös oi» 

feustos{a. 
Plus que-parfait, adj. ja m. (Tie 

[ob plusguamperfekti. 
lus-valuo, f. mitä yli ostohinnan 

L arwobinnan kalusta faadaan. 
Plutöt, adv. ennen, ennemmin, mie. 
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faimmin; tuokin; il n’eut pas p. dit 
cela, tuskin hän fen oli janonut. 

Pluvial, m. awara fnorimiitta (fa- 
tolifilla Kirkonpalmelijoilla). 

Pluvial, ale, adj. fade-; eau p-e, 
ſadeweſi. 

Pluvier, m. nimitys uſeille kaalaaja⸗ 
ſukuiſille linnuille; rautu. 

Pluvioux, ouso, adj. ſateinen. 
Pluviomötre, {. Hyétomètre. 
Pluviöse, m. wiides muoden kuu⸗ 

faufi — vanstalaijeat wallankumoukſen 
ajanlaskusja (20 Zammiluuta —18 
Huhtikuuta). 

Pneumatique, adj. f. machine p., 
ilmapumppu, ilmansimetin. — f. oppi 
ilman omaifuulfista, puenmatila. 

Pneumatocèle, f. puhallustohju. 
Pnenmatologie, f. oppi bentifisti 

olennoista. 
Pneumatomphale, 7. puballusfobju 

nawasſa. 
Eneumatose, f. pdöhötys, puhallus, 

Pneumonie, f. feublojen tulehdus. 
Pnoumonique, adj. feublotautia pa- 

rautaa. 
Pochade, f. estisji, hätäinen fnun: 

nitelma, allupiirros. 
Poche, f. tasku, faffari; jymäfjälki 1. 

spusfi; waunulauftu; linnun kupu, uü. 
rä 1. kiwipiira; wiswankolo paifuftees- 
fa; pusfikkuns, waatteen pusfille käy⸗ 
minen; faniniwerlfo; jälkipilli. 

Pooher, v. a. p. l'oeil, p. les yeux 
a qu, lyödä fintmarjat filmiin; p. 
des oeufs, eräs ruokalaji munista lei. 

Pochetor, v. a. ja n. lantaa latta- 
risſa; pitää lafkarisja. 

Pochette, f. tasfunen, mähäinen fat. 
tari; mähäinen faninimerflo; fätkipilli. 

Podagre, /. jallaleini, jalaupoltto. 
— adj. jallaleiniä fairastawa. -— s. 
jallalemiä fairastarva potilas. 
Podestat, m. ylhäinen faupungin 

mwirlamies muutamisja italialaifisja 
laupungeisfa, podesta. 

Podomötre, £. Odomètre. 
Podure, f. eräs hyönteien laji. 
Poeoile, m. yleinen pylmäskäytämä 

maalauffilla foreiltu. 
Poêle, m. paarimaate; wihliäisteltta; 

funniataiwas, joka kannetaan pyhän lei 
män (katolifilla) tahi ballitfijain yli. 

Poöle, Poile, m. lalluuni, uuni; kak⸗ 
fuunifla marustettu huone; ſywin pail- 
fa falalammifosfa. 

Poöle, f. paistinpannu; tuli-astia; 
walinkauha. 

Poëlier, «m. pannuſeppä; kalluunin 
muurari. 

Poölon, m. wähäinen pannu. 
Poëlonnée, f. pannullinen. 
Poöme, m. runo. 
Poésie, f. runous, runollifuné; ru⸗ 

nontelo; runo, runoteos. 
Poöt, m. runoilija. | 
Poétereau, m. riiminkyhääjä, riimi- 

(enpä. NII 
oétesse, f. naisrunoilija. 

Poétique, adj. runollinen. — f. vu- 
noustaidon-oppi. 

Poétiquement, ado. runollifesti. 
Poétiser, v. m. kyhätä runoja. 
Poge, m. laiwan tyyrpuuri. 
Poids, sn. paino, rastaus; paino; pun- 

nus, painopuntti; fellonpaino; (kuw.) 
rafitué, tuorma, taffa, waiwa, maileus 
tulaluus, hankaluus; tärkeys, poufi, 
pontifuus, arwo; p. de roi, yleinen 
maalahuone. | 

Poignant, nte, adj. pistää, polt- 
tama, kimistämä. 

Poignard, =. tilari, wälipunkko. 
Poignarder, v. a. baawottaa, pistää 

1. tappaa tikarilla; (kuw.) kipeästi lon⸗ 
tata, tusfauttaa. 

Poignée, /. fourallinen, pimwollinen, 
fahmalollinen; kimppu, mwihlo; kah⸗ 
ma, fäbenfija; korwa (tamaramiytyn); 
([uiv.) wähäinen joulko; à p., täyfin 
ourin, runjaasti. 
Poignet, m. ranne, falwoin; hihan 

liininkt patbasfa. 
Poil, m. karwa; biutjet; parta; par- 

raukarwa; Parma (karwanwäri); nukka, 
farwa (iweram); haiwen (laswisfa); 
evää tauti imeitäjisſä, fun maito juof- 
fettuu; se faire le p., ajaa partanja; 
un liövre en p., uyllemätön jänis; 
monter un cheval à p., ratfastaa ſa⸗ 
tulatta. 

Poileux, ouso, adj. Parmainen, far- 
malas. 

Poilu, ue, adj. farwainen. 
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Peinçon, m. nasfalt, puhluri; fruu- 
mmleima (fultajepän teokſisſa); piir 
torauta, pitrrin; kimwitaltta; finungin- 
tolbpa; —— kalliskiwi pääsjä; 
eräs wiinimitta. 

Poindre, v. a. pistää; quelle mou- 
che vous point, milä tetdät viimaa. 
— v. n. foittaa [päimästä]; orastaa, 
orasiua. 

Poing, m. nyrkki; il fut condamné 
à avoir le p. coupé tuomittiin oilean 
lätenjä menettäneelfi. 

Point, m. neulanpistämä, ptsto; neu- 
(onta» 1. ompelutapa; pitfi, nippupitfit 
(neulalla tehdyt); (mittaust.) piste; 
määräkohta; piste (laujeen lopusfa); 
filmä (kortisfa, noppafesja); woitto-yl- 
füneu, poengi (pelisfä); armonumero 
(jolla Toulutsfa armostellaan oppilai- 
den edistymistä); palkimen läpi Hih- |, 
nasja; läpi funtarin j. m. mittapa- 
perisfa; (kuw.) jaffo, oja (pubeesja); 
tieteen kohta; oppilohta; pääkohta, pää- 
feilkla; tila, fobta; määrä; Betfi, aika, 
ajankohta; alku, koitto; pistokjet; p. 
de chainette, witjaneulomus; p. gros, 
etit, faffilantainen, ylfilankainen neu- 
omus; p. milieu, keskipiste; p. d’équi- 

libre, tajapainon fohta; p. Wappui, 
tuli, lohta; p. de vue, näfökanta; (furo.) 
fanta, nätö-ala; sous un p. de vue 
nouveau, uubelta kannalta; deux p-s, 
takjoispiste, kolon (:); p. et virgule, 
A ête (;); p. d'interrogation, ty- 
ymysmerlki (2); p. Vadmiration, huu- 
tomerffi (!); il me faut deux p-s 
pour gagner, woittaalſeni tarmitjen 
mielä Tafft moitto-nkköstä; il est tou- 
jours au mème p., om yhä famasja 
tifasfa; il est malheureux au p. de, 
hän on fiihen määrään onneton; sur le 
p. de mourir, fuolemaifillanja; quand 
p. est, fun aifa tulee; p. du jour, püi- 
wänkoitte; de p. en p., alusta lop- 
puun, faitfine fetffoineen; de tous p-s, 
en tout Po jota puolelta, kaikin puo- 
lin; au dernier p., junrimmasja mää» 
räsjä, ylen; à p., oikealla I. jomeliaalla 
ajalla, mukamasti; à p. nommé, mää- 
rä=ajalla. 

_ Point, adv. (ne janan tansja) ei, 
ei fninkaan, ei ollenkaan; p. du tout, 
ei vahtualaan, ei lajifinkaan. 

557 Poir 

Pointage, m. tähtääminen; (laim.) 
merkitys. 

Pointal, m. tuli, tuliainen. 

Pointe, f. tärti, nirkko, ota, tutkain, 
ofa, piilli; monenlaijet kärkikalut: für. 
litaltta, piirrin j. n. e.; naulanen; huip- 
pu, nipufla, korwale; pää; Liila; niemi, 
niemele, niemenklärli; ilmaſuunnan wiis 
wa Tompasfisfa ; — imannes maku 
(wiineisfä); (kuw.) terämyys, pistämäi. 
(918, fomppa (puheesja); i aito. 
mus; ilmaan bleneminen [finnnista]; 
pystyyn kawahdus (9ewofen); la pointe 
du jour, päimwän foitto; suivre, pour- 
suivre sa p. ajaa bantfeenfa, aito- 
muljenja perille. — En p., ado. hui⸗ 
punmuotaifesti, huippuna, lärkenä: fi- 
nir en p. 

Pointement, m. fuunnittaminen, täh- 
ys 
Pointer, v. a. pistää; fuunnittaa, 

tähdätä; pisteillä merkitä; (laimw.) teho 
bä määritys. — v. m. lentää ylös il- 
maan, fobota ilmaan eta] ou ka⸗ 
wahtaa pystyyn [bewofesta]; orastaa, 
tulla näkywiin, nousta; panna pisteitä; 
luetteloon merkitä läsnä- ja poisfa-ole- 
waifet. 

 Pointeur, m. tylkintähtääjä, fano- 
nieri. 

Pointillage, m. pisteillä fumaami- 
nen, punkteeraus. 

Pointille, 1. Pointillerie. 
Pointiller, v. n. panna pisteitä, pis- 

teillä kuwata; (kuw.) jankata, janlut- 
taa, kärttää, turhia kolea. — v. a. pan 
na pisteitä; (kuw.) pistellä, pistofas 
noilla puhutella. — Se p., v. r. les⸗ 
lenänjä turhista jaufata. 

Pointillerie, f. janflaus, jamaus 
turhista. 

Pointilleux, euse, adj. turhista rii- 
telemä, toralas, yrmeä; närtäs, närtki. 

Pointu, ue, adj. terämälärkinen, te» 
rämä; esprit p., noffela pää. 

Pointure, f. (lirjap.) pistelin. 
Poire, f. päärynä; puntarinperä; 

p. à poudre, erä3 ruutijarmen laji; 
. d'angoisse, eräs Parmas päärynän 

tali; en p., päärynän muotoon. 
Poiré, m. päärynänneste. 
Poireau, Porrean, m. purja- 1. ruo» 
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va runppa; turwos hewoſen ja- 
as a. 

Poirée, f. wallojuurilas. 
Poirier, m. päärynäpuu. 
Pois, m. berne; p. en cosse, pallo- 

herneet; p. goulus, foferiberneet; p. 
is, harmaat herneet; p e pigeon, 

insfiberne; p. sucré, foleriryynit. 
Poison, m. myrtfy. 
Poissard, rde, adj. roistomainen, 

törkeä. | 
Poissarde, 7. falan faupittelija; 

(furo.) fuupaltti nainen. 
Poisse, f. terwaſuti. 
Poisser, v. a. pietä, termata; tab- 

rata, fo'aista. 
Poisson, m. lala; eräs meteläin ais 

neiden mitta. * 
Poissonnaille, /. falanfitiô. 
Poissonnerie, JA falanmyynti-pailla, 

falaturu. 
, E olasonneux, euse, adj. lalainen, la- 
aifa. 
Poissonier, jère, s. talakauppias. 
Poissonnière, f. falafattila. 
Poitrail, m. bewojen rinta; riuta- 

wyö jatulasja; poikkipuu portin päällä. 
oitrinaire, adj. betfforintainen; 

teuhlotautinen. - 
Poitrinal, ale, adj. rinnalle pan- 
wa. 
Poitrinal, m. eräs ennen-manhaan 

täytetty lyhyt pysſy, jota lanastaesja 
nojattitn rintaa mastaan. 

Poitrine, /. rinta; rinnan fijälmyt- 
fet, erittäin keuhkot; il n’a point de 
p., hänellä ei ole ollenkaan ääntä; bon- 
ne p. bywä äüni. 
 Poivrade, f. fastin, johon on pantu 

pippuria, fuolaa ja etikkaa. 
Poivre, m. pippuri; p. d'Inde, es- 

paujalainen pippuri. 
Poivrer, v. a. pippurilla maustaa; 

jaastuttaa kuppataudtlla; myydä ylen 
talliisti. — Poivré, 6e, part. lowin 
fallis. 

Poivrier, m. pippuripenſas; pippn- 
ritoltki. 
_Poivrière, f. Göystelaatiklo; pippu- 

ritollki, 
_Poix, f. pili; p. de terre, maa- 

pibla; p. minérale, wuoripibla; p. 
résine, hartfi, pibla. 

Polacre, Polaque, 7. eräs wäbäinen 
urje-alus Välimerellä. — m. puola- 
ainen ratfumies. 
Polaire, adj. maannawan-, naman- 

puolinen; étoile p., pohjautähti. 
Polarisation, /. polarijationi, walo- 

fäteiden wärimatheet, fun beijastuiwat 
wiistofuuntaijesti. 

Polariser, v. a. walojäteisjä mai- 
tuttaa polarifatiouta. 

Polarité, f. polarijuus, je magneti- 
neulan ominaijuus, joka fitä kääntää 
pohjoisnapaa tohden. 

olastre, m. juotinpanna. — 
Pôle, m. napa, maannapa; pohjots- 

napa; afjelin päät jokaijesja pallou- 
muotoijesja tali ympyräifesjä kappa- 
leesſa; magnetisneulan molemmat päät. 

Polémique, adj. polemillinen, wäit- 
telyne. — f. polemili, mwäittely. 

olémoscope, m. jotakiilari. 
Poli, m. fitlto, Liiltämyys. 
Poli, ie, adj. ja part. liillotettu, 

polerattu; (kuw.) fimwistynyt, femä, fää- 
yllinen, Lohtelias. NU 
Police, f. polifijärjestys, polifitoini; 

olifihallitus; feuran, Yhtiön, kunnan 
Järjestysfäännöt; tamwaroiben, laimojen 
je m. waluuttamijesta annettu todis 
tus; yhdestä walaukſesta faadut kirjat» 
met; bonnet de p. fotamies-lafti. 

Lolicer, v. a. fimistyttää, taimut- 
taa fäädyllijyyteen, Tohteliaijuuteen; 
gs hymwä järjestys (maltiosja, fun- 
nasfa). 

Polichinelle, m. erä8 ilweilijün laji 
italialaifisja teatereisja. 

Poliment, m. fiillotus, poleraus, tah- 
fominen; polituri. — adv. fiemwästi, 
kohteliaasti. | 

Polir, v. a. tiillottaa, polerata, filit- 
Fr A wistyttää, taimuttaa Fobteliaaffi, 
em 
Polisaao, m. boleraus, filittämi- 

nen. 
Polisseur, euse, s. poleraja, filittäjä, 

liillottaja. 
Polissoir, =. fiillotin, filitiu. 
Polissoire, /. poleranspyörä; peb- 

meä faapasharja. | 
Polisson, m. fatupoila, poilalurjus; 

weitilla, melluli, ivmibammas; mitä- 
tön mies. 



Pol 

Polisson, onne, adj. riettaimen, pa- 
Gankurinen, irstas, häwytön. 

Polissonner, v. n. täyttää itfenjä 
tweitillamaifesti, Iuvrjustella. 

Polissonnerie, 7. meitifan fujeet, 
furjusteleminen; viettans, törkeys ſa⸗ 
noisſa 1. töisjä. 

Polissure, f. poleraus. 
Politesse, f. tohteliaijuns, fiemwyys, 

Rioistynyt käytös. 
Politique, adj. waltiollinen, waltio- 

tieteellinen, maltiomwiifas; (kuw.) wie- 
las, fuffela, liukas; économie p., wal⸗ 
tiotalouden oppi. — m. waltiomies; 
wiekae 1. liukas mies. 

Politique, [i waltiotiede, waltiomiis 
faus; mwaltioilijet afiat; (tumw.) wiet- 
taus, liukkaus. 

Politiquement, adv. waltiowiifaasti, 
maltiotieteen kannalta; (kuw.) wiek⸗ 
Taasti. 

Politiquer, v. n. puhna maltio-afiois. 
ta. 

Polka, f. poifa-taneft. 
Polker, v. m. tansfia poltaa. 
Pollen (en = een), m. (taw.) fut: 

tapôl Ritepöly. 
ollieitation, f. lupaus 1. fontrabti, 

a fltoo ainoastanfa toifen afian-omais 
sta. 
Polluer, v. a. faastuttaa, hämäistä. 

— 80 p. v.r. itjenjä jaastuttaa. 
Pollution, /. faastuttaminen, häpäi- 

feminen; p. involontaire, fiemenmwuoto; 
p. volontaire, itfenfä faastuttaminen. 

Poltron, onne, adj. ja s. peltäämäi 
nen, arka, pelkuri. 

Poltronnerie, /. pelluvuus, arkuus; 
pelkurin telo 1. työ. 

Poly ... yljotstettynä muihin fa» 
noihin merklitfee: moni. 

Polyacoustique, m. ja adj. m. cor- 
net p., eräs fuulotorwi. 

Polyadelphie, f. moniluntaifet, 18 
faëwiluoffa Linnên järjestelmäsjä. 
Folyandrie, f. moniheteifet, 15 kas⸗ 

wifuolta Linne'n järjestelmästä. 
_ Polyanthé, 6e, adj. monifuflainen, 
o on monta tulkaa yhdesjä war- 
resfa. 

Polyoholie, f. teltatanti. 
Polyohreste, adj. monesja taudisja 

hyödyllinen 1. jopima. 
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Polyddre, m. polyederi, monijäruti- 
148 1. -tabolas. ' 

Polygame, adj. ja s. moni-awioi- 
nen, monimaimoinen, monimiehinen ; 
(a8w.) moni-awioifet, 

Polygamie, f. moni-awioifuus. 
Polygarchie, f. moniwalta, moni- 

maltatfuus. 
Polyglotte, adj. monikielinen, mo» 

nella Lelelä Pirjotettu. — «m. monta 
tieltä puhuma ihminen. — /. monella 
lielellä painettu raamattu. 

Polygone, 
nen; monilul 

Polygrapho, m. lirjailija, joka fir- 

t 

j. ja m. monilulmai- mita 
jottaa monenfaltaifisfa aineisja. 

lirjotuskyky moneu- 

1 

Polygraphie, JA 
taf aineisja; taito kirjottaa mo- 
nenkaltaiſilla merklikirjaimilla tahi lu⸗ 
fea femmoifia kirjotukſia. 

Polygynie, 7. (kasw.) moni-emifet, 
Polymathe, adj. ja m. monitietoi- 

nen, monioppineu. 
Polymathie, f. monitietoifuus. 
Polype, m. polÿpi, medesfä afuwa 

faswi-eläin; fibalaswannainen. 
Polypétal, ale, adj. monilebtinen 

[fukanterästä]. 
Polypeux, euse, adj. polypintaftair 

nen. 
Polyphylle, adj. monilehtinen [fas- 

wista). 
Polypier, m. polypi⸗kolo. 
Polypode, adj. monijallainen. — m. 

(tasw.) fallio-imarre, fimenmatiainen 
(polypodium). | 

Polysarcie, f. vlenpaltinen liba- 
tonus. 

Polysperme, adj. (kasw.) monifie- 
meninen. 

Polystyle, adj. josja on monet pyl- 
mwmäät Tea ennuljesta]. 

Polysyllabe, adj. ja m. monitawni- 
nen; monitamuinen fana. 

Polysynodie, f. tollegiojärjestelmä 
hallitukjesja. 

Polytechnique, adj. polutefuillinen. 
Polythéisme, m. monijumalai{uus. 
Polythéiste, m. ja j. montjumalais 

ſnuden tuunnstaja. 
Polytric, m. eräs kaswi (asplenium 

trichomanes) ; p doré, larhunjamimal. 
Polytyper, i. Clicher. 
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Pommade, 7. biustwoibe, Buppüne he⸗ 
wofen ylitfe, nojaten toifella fübellä ja- 

lanpukaan. 
Pommader, v. a. woidella hiukſet. 
Pommaille, f. wälhäijet, pabanma- 

kuiſet omenat. 
Pomme, f. omena; omenanmuotoi- 

jet hedelmät; kaalinkerä; omenanmuo- 
toifet Poristulfet; (merim.) nuppi; p. 
de garde, talvi-omena; p. à couteau, 
fyötämälki kelwollinen omena; pelure 
de p., omenanfuori; p. d'Adam, eräs 
omenan laji; artun] olmu; p. de chou, 
faalinferä; p. de laitue, Talatin Kä; 
p. Vorange, pomeranfi; p. de Chi- 
ne, apelfint; p. de pin, mänuynkäpy; 
(myös) eriis koristus kumanmeistäjillä; 
p. de chène, noix de galle, lal-eppeli; 
p. épineuse, bulluruobon fiemenkota; 

. de terre, peruna; p. amour, foi- 
to; p. de canne, lepin nuppi. 

Pommé, m. omenaneste, omenawiini. 
Pommé, 6e, adj. kerälle muodostu- 

nut: chou p laitue p-e, 1. pomme 
de chou, de laitue; fou p., täyhullu; 
sottise p-e, aila tyhmyys. 
Pommeau, m. miekan ponfi; fatu- 

lanpula 1. nuppi, 
Pommelé, 6e, adj. täplikäs. 

tu o Pommeler, v. r. täytä täplit: 

Pommelle, f. fiili, veijitelty läkki⸗ 
[ey 
Pommer, v. m. teriä [laalista ja m.]. 
Pommeraie, f. omenapuisto. 
Pommeté, 66, adj. nupin 1]. fuu- 

lan taltaifilla loristuffilla mwarustettu 
[waaf.]. 
Pommette, f. wähäinen omenanmuo- 

toinen loristus; poskipää, fafupää. 
Pommier, «n. omenapun; paistine 

pannu omenille; chène p., waiwais⸗ 
tammi. 

Pompe, PA prameus, forstens, lois- 
to; pöykeilemät fornpubeet: forteato- 
holjuns; pumppu; le monde et ses 
pompes, maatima turbine menoineen ; 

. bre, fomeat bautajaismencot; 
—XE ruumiinſaatto; p à feu, 
höyrykone; p. pneumatique, iluapunp- 
pu; p. à incendie, paloruiélu. 

Pomper, v. a. ja n. pumputa, imeä. 
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Pompensement, ado. prameatti, 
pöyhkeilemästi. , 
Pompeux, euse, adj. pramea, kors⸗ 

lea, lotstama, pöyhkeilemä. 
Pompier, m. pumpuntelijä; palo- 

raiskun käyttäjä; — p-s, pl. paloruis- 
fun wätfi. 

Pompon, m. naisten korut; willa- 
tupja 1. pompongi fotamiehen lakieja; 
(kuw.) forupubeet. 
Pomponner, v. a. foreilla, fivoa. 
Ponant, n. lünfi; (wanh.) malta- 

meri. 
Ponantin, ine, adj. länfimainen. 
Ponce, f. bob tatin ; —57 — L 

liitupuéfinen, jolla paperiin pistetty 
iirroe merlitään toijeen paperiin tohi 
anfaafeu, punfi. | 
Ponceau, «=. tulipuna; eräs uuifu 

lan laji (papaver rhosas); mähäinen 
filta, porrasjilta. — adj. tulipunainen, 
ponfopunainen. | 

Poncer, v. a. bobfafimwellä hieroa 1. 
filittää; punfilla (f. Ponce) merkitä. 

Ponche, m. punsfi. | 
Ponoiro, m. erää paljuluorinen fit 

ruuna. 
Poneis, en. punfilla (t. Ponce) tehty 

tirrolfen merfli; wiiwapaperi rimien 
—* lirjottaesja. 

Ponotion, f. weben päästäminen we- 
fitautifesta tahi lufivakosta. 
, Ponctualité, f. täsmällijyys, tarl- 
uus. 
Ponctuation, f. puuiteraué; mwäli- 

merflien pauo. | 
Ponotuel, elle, adj. täämällinen, 

tarfia. 
Ponctuellement, ads. 

tarkoin. . 
Ponotuer, v. a. punlterata; panna 

mälimertit. 
Pondérable, adj. jota on mahdolli 

nen punnita, puunittama. 
Pondération, f. tafapaino; painon 

ja mailutuswoiman tafapaino. 
Pondörer, v. a. faattaa 1. ajettaa 

tajapainoon (erit. kuw.). 
, Pondéreux, ouse, adj. painava, ras. 
08. 
Pondeuse, f. munima tana; bonne 

… Gymä munimaan. 
Pondre, v. a. ja «m. munia. 

täsmälleen, 
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Pongo, m. erää fuuri apina. 
Pont, m. filta; laimantanfi: hon⸗ 

funluukklu; p. dormant, fiinteä filta; 
p. levis, noëtofilta; p. à bascule, wi: 
pufilta; p. suspendu, riippuva filta; 
p. tournant, tääntymä filta; p vo- 
ant, flottant, telluma ). proomei € teb- 
ty filta; p. coupé, puolikanfi (laimas- 
fa); vaisseau à trois p-s, folmifanfi- 
nen faimwa; p-s et chaussées, filtojen 
ja teiben ralennus-mwirasto 1. taito. 

Pontal, m. laiwan fijus kannen alla. 
Ponte, f. muniminen; hautominen; 

munituspailla. 
Ponte, m. ponto (lomberi-pelisjä); 

punfteraja (jarao-pelisjä). 
, hier, v. n. punkterata (farao-pes 
isft). 
Pontet, m. faari pysſyn fiipaifimen 

päällä; fatnlantaari. 
Pontife, m. ylimmäinen pappi; piis- 

pa; souverain p., paavi. 
Pontifical, ale, adj. ylimmäifen pa- 

pins, piispallinen, paawillinen. 
Pontifical, m. tüfifiria piispoja war 

ten. 
Pontificalement, adv. piispan pu: 

musja; vnlimmäifenä pappina. 
Pontificat, m. ylimmäijen papin, piis- 

pan 1. paawin mwirka; paavin hallitus 
aifa. 

Pont-nenf, m. remppulaulu, venfutus. 
Ponton, m. pontonifilta, proomeille 

ralennettu filta; pontoni, mähäinen fu- 
parinen wenhe, jofa käytetään fillan- 
fannattimena fobasfa; mähäinen fifta, 
jola käytetään laimoja tillitesfä:; wan- 
ha viifnitu laima fatamasfa. 

Pontonage, m. filtaraha, lauttaraba. 
Pontonnier, m. filta- 1. lauttarabain 

fantaja; pontonimiehistöön kuuluwa 
fotamies. 

Pontuseau, sn. raita paperisja; mes- 
finkilanka, joka fe tehdään. 

Pope, m. wenäldinen Pappi. 
Popeline, /. eräs puolifilkkinen fan- 

gas läpiluultamilla raidoilla. 
Poplitaire, Poplité, 6e, adj. pol- 

wentaipeen⸗, kiwertimen⸗. 
Populaece, f. rahwas, roistomätt. 
Populacier, iöre, adj. rahmasmai- 

nen, vaalamainen. 
Populaire, adj. fanfan-, tanfaan fos- 
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kewa; fanfan mielifuofiota hakewa, fan- 
fanmieleinen; yleifesti 1. helposti ym- 
märrettämä, fanfantajuinen; émeute 
. rahwaan fapira; maladie p., maa 

jo. fanfasfa fotoperüinen tauti; gou- 
vernement p., fanfallishallitus. 

Populairement, adv. fanjantajuifella 
1. fanfanmieleifellä tamalla. 

Populariser, v. a. faattaa fanfan: 
mieletfelfi, fanfan rafastamaffi, fanfan- 
tajuifeffi. — Se p., v. r. tawottaa kan: 
jan fuofiota. 

Popularité, f. fanfanmieleinen {uon- 
ne; fanfanntieleinen menetystapa; fan: 
fanfuofio; fanfantaiuliifuus, fen faftai- 
fuus, jota tanja helposti ymmärtää 1. 
fuofii. 

Population, 7. wäestð, 
wäenpaljous. 

Populeux, ense, adj. wälirilas, wües 
äs 

aſukkaat, 

eu [= 9 

Populo, m. patin ja lihawa lapfi. 
Poque, m. eräs forttipeli. 
Poraoö, 6e, adj. wihertämä. 
Pore (c ei äännt feraffeiben edellä), 

m. fifa; fianliha, filatwa; p. sanglier, 
metfäfila; p. marin, merififa. 

Porc-6pic, m. piillifika. 
Porcelaine, /. porslini; porslini- 

astia. 
Porcelet, m. fiira, faunajaalko, far: 

wijaaffo (hyönteinen). 
Porchaison, f. rasrvazaita, fe aika, 

jolloin metfäfarqut 1. hirmwet omat pa- 
raasſa lihasſa. 

Porche, m. katettu käytäwä Pirkon 
1. palatfin edustalla; läpikäytämä afe- 
huone. 

Porcher, ère, s. fifopaimen. — m. 
vyökäle. 

Pore, m. fuotonen, hikireikä. 
Poreux, euse, adj. huokoinen; bob- 

lainen, bartfoinen. 
Porosité, /. huoloijuus, hohlaiſuns, 

harkkoiſnus, haternus. | 
Porphyre, m. porfyti; porfyrinen 

faafa märijauhatusta mwarten. 
Porphyrisation, f. jauhaminen por- 

fyrilaa'alla. | 
Porphyriser, v. a. jauhaa porjyrie 

laa'alla. 
Porques, f. pl (merim.) katspoori. 
Porracé, 6e, 1. N oracé, 

#6 
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Porreau, 1. Poireau. 
Porreotion, fi eräs toimitus fatoli- 

ſisſa pappismwihkiäifisjä. 
Port, m. fatama, hamina, wallama, 

maallenoufu-pailla; lastaus⸗ 1. purkaus⸗ 
paifta joesta; fatamafaupuuft, meris 
laupunti; turwa, fuojapaikka, tyysfija ; 

. franc, wapaafatama; p. de salut, 
ätäjatama; surgir au p., laskea fata- 

maan, nousta maalle, 
Port, m. fautarouus, lastinfanto (ais 

wan); fantaminen, fanto; wetopalfta, 
fantopallfa; ryhti, afu; p. des lett- 
res, postivaba, postimakju; p. franc, 
postimatfusta wapaa; franche de p., 
josta postiraha on fuoritettu; (kasw.) 
näkö, ulkomuoto; (pelisjä) ne kortit, 
jotta omat kädesſä ostantaan 1. wai- 
hettamaan mentäesfä. 

Portable, adj. jota on mahdollinen 
lantaa 1 täyttää; rente p., määräpai- 
tasfa fuoritettama wero. 

Portage, m. fantaminen, luljettami- 
nen; kantopalkka, luljetuspallka; pailla, 
miejä täytyy wenbettä fantaa koskien 
fimutfe. 

Portail, m. pääportti, pääkäytämä. 
Portant, nte, adj. fantawa; p. ar- 

mes, afeifin kykenemä; homme p. bar- 
be, tävfimies; bien p., terwe, hymisjä 
Wwoimisfa olema; mal p., kiwulloinen; 
Pun p. l’autre, faiffi luluun otettua; 
tirer à bout p., ampua pysfynjuu toi- 
fen rinnalla. 

Portant, m. Tahma, tädenfija, fan- 
uatin. 

Portatif, ive, adj. lannettamaflfi ſo⸗ 
welias, mukava 1. helppo. 

Porté, 6e, adj. f. Porter. 
Porte, f. portinläpi, owenläpi ; portti, 

owi; (luv. ) pääfypaikla, johdanto, fei- 
no, tilaifuus; p. cochère, katettu ajo: 
portti; p. charretier, pihaportti; p. de 
derrière, talaportti; p. triomphale, 
tunnialullu-portti, triumfiportti; fer- 
mer une p. à la clef, fufita omi; p. 
vitrée, laji-owi; p: feinte, wale⸗owi; 
p. battante, itfestänjä (ulleutuma omi; 

. à deux battants, faffipuolinen omi; 
ermer, ouvrir sa p. à an, fieltää, 
fuoba pääfö jfulle; être à la p., olla 
tapahtumaifillanja, lifi; mettre à la 
P., ajaa ulos; trouver p. close, Guo, 
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mata failli pois kotoa oleman; la p. 
Ottomane, la sublime p., turtfilainen 
portti, Turlin malta, turkinhallitus; — 
p-s, pl. wuorifola, muori-ahdinko; à 

. close, fuljettujen owien takana, fab- 
en tesken; à p. ouvrante, fermante, 

owien aulafemifen, ſulkemiſen aikana. 
Porte-à-faux, m. être en p. olla 

winosfa. 
Porte-aiguille, m. lirurgilliuen tone, 

jolla neulat pidennetään ]. josja neu- 
loja pidetään. 

Porte-arquebuse, m. howipalwelija, 
joka metfäsjä kantaa kuninkaan pysfyä. 

Porte-baguotte, m. laastulkin reikä 
pySfyntukisja. 

Porte-balle, m. reppufauppiaé. 
Porte-bougie, m. pilli, joka puetaan 

lufiputkeen. 
Porte-cahier, m. laukku karttoja, pii- 

rustulfia warten. 
Porte-oarabine, m. !. Porte-mous- 

gueton. 
Portechape, m. tirtonpalmelija, joka 

lantaa fuoriwtiittaa. 
Portechoux, m. betwonen, jolla we⸗ 

betään ruolakasmia, yrttitarhan tuot- 
teita faupalfi. - 

Porte-clefs, m. wantiwartija. 
Porte-collet, m. faufnélangistin, 

swalffi. 
Porteorayon, m. lyijykynän fotelo. 
Porte-oroix, m. ristinkantaja (paa- 

win edellä). 
Porte-orosse, m. jota lautaa kouk⸗ 

Pujautoaa fatolijen piispan edellä. 
orte-Diou, m. pappi, jota fantaa 

pyhän leimän fairaalle. 
porte-Arapean, m. fanjuutfari, wän⸗ 

villi. 
Portée, /. poikue, pefäfunta, pefus; 

tiineyden aila; ampuiväli, ampumatta, 
pyösjynkanto; beittowäli, ulottuminen, 
M — (kuw.) taju, Läfitys, ym- 
märrtys, tyky; tärkeys, wailutusmwoima, 
tarkotus; fannatuswoima, tahden lan: 
nattimen wäli; fe parrun oja, joka on 
muurin 1. feinän ſiſällä; feinästä ulko 
newa katos; wiifimwiitvainen uuottirii ; 
à une p. de pistolet, pistolin ampu: 
man matfalla; s'avancer à la p. dun 
fusil, lähestyä pysſynkannon matfan 
päähän; hors de p. fantomatfaa ulom⸗ 
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pana, ei faatamisja; cela n’est pas à | Portement, m. kuwaus, josja eftte- 
la p. de ma vue, ei ole niin likellä | tään mapahtaja ristiänjä kantawana. 
että woifin nähdä; être à la p. de la 
voix de gn, olla niin lifellä että fun- 
fee, äänen mwailutuspiirin fijäpuolella; 
il aspire un emploi, gui est au des- 
sus de sa p., taivottaa toirfaa, jofa 
on hänen fyfynfä ulkopuolella; cela 
excède ma p., fe käy yli minun ym: 
märrytljeni. 

Porte-épée, m. miekan kannatin. 
Porte-éperon, «m. tannushidna. 
Porte-6tendard, m. fanjuntklari; lis 

puntangon enkä fatulasfa. 
Porte-étriers, m. pl. jalustimien 

hihnat. | 
Porte-étrivières, m. pl. jalustinrien 

hihnarenkaat. 
orte-faix, m. mytynfantaja. 

Porte-fer, m. fatulaan fiinnitetty 
pusfi hemwofenkenkiä warten. 

Porte-fon, m. fytytyspilli. 
Portefeuille, sn. paperilauffu, firie- 

laukku; (kuw.) ministerin wirka, port 
följi; waltio-welfalirjat, ofakkeet j. m. 
ſ.; käſikirjotus; piirrokfet, luonnoljet; 
le p. des affaires étrangères, ulfo- 
aſiain ministerimirla; tout son bien 
est en p., fofo omaifuutenfa on wal⸗ 
tio-wellafeteleisfä; ministre à p., mi 
nisteri, jofa hoitaa eri ballitus-ojaa. 

Porte-flambean, m. foitjunkantaja. 
Porte-foudre, m. (fuw.) tykki, ulon- 

nuolen kantaja. | 
Porte-guignon, m. (kuw.) turmion- 

tuoja, onnenbeitio. | 
Porte-hauban, m. (meriiw.) rusti, 

rästäs. 
Porte-lanterne, m. eräe liiltomato. 
Porte-lottres, m. firielaufiu. 
Porte-malheur, m. turmiojauoman 

tuoja, turmion tuottaja. 

Porte-malle, m. (wanb.) fe jofa 
matfoilla Goitt kuninkaan liinawaat⸗ 
teistoa. 

Porte-manchon, m. mubwiremgas. 
Porte-manteau, m. funinfaallifen 

wiitan tantaja, liepeenfannattaja; mat- 
lalauffu, tapufätti; maatenanlatfo, waa- 
tehaaru. NU 

Porte-masse, m. ſauwanlantaja juh⸗ 
lakulusſa. 

Porte-missel, m. mähäinen kirjan⸗ 
alusta fatolifesfa kirkosſa. 

Porte-monnaie, m. rahaknkkaro. 
Porte-montre, m. kellonwitjat; fel- 

lontyyny; fellonfotelo; porte-montres, 
lafifaappi kelloja warten. 

Porte-mors, m. püitfet. 
Porte-mouchettes, m. tynttilänjate 

fien lautanen. 
Porte-mousqueton, m. fouffu, josja 

ratfumies kantaa pysfynjä; kellonwit⸗ 
jain loukku. 

Porte-muso, m. bifam-rotta. 
Porte-pierre, m. fulanputfi, johon 

on ſyöwytyskiwi ajetettu. 
Porte-plume, m. fynüfotelo. 
Porte-presse, m. (firiap.) painon: 

alusta. 
Porte-queue, m. eräs perbofen laji. 
Porter, v. a. tantaa, lannattaa, wte- 

bä, metää, luljettaa: p. gn en terre, 
wiedä hautaan; p. gn par terre, Iyödö 
maahan, faataa; ce vaisseau porte cent 
hommes d'6guipage, laima tarmitfee 
fata laimamiestä; cette rivière porte 
bateau, jofi on wenbeen fnlulle mab- 
bollinen; il porta la guerre en —, fiirfi 
fobanfätnnin —; la terreur, fau- 
pietaa; p. devant le juge, haastaa oi- 
eteen; pitää luonanſa, käyttäd, fan- 
taa: il porte d'argent sur lui, pitää 
rahaa laffarisfanfa; il porte une ba- 
gue, pitää formusta; p. l’épée, le 
roc, olla (otapahvetukesja, munlfina ; 
il porte beau, hänellä on faunis ryhti, 
afu; il porte bas, päänjä on alas- 
päin; ulontaa, ulottaa, kurottaa, kohot⸗ 
taa, ajaa; il faut p. ce mur plus 
loin, täyttyy ulontaa muuri edemmärfi; 

. la main au chapeau, fobottaa tüfi 
attuun; la tempète porta le vais- 

seau contre l’ecueil, ay ajoi lais 
wan falliolle; p. coup, jattua hywin, 
paikalle, tehdä waikutusta; où portez 
vous vos pas, mihinfäpäin menette; 
p. la santé de gn, juoda jin malja; 
pitäk, kantaa tunteita jfuta fobtaan, 
tuottaa, faattaa; p. amitiö à gn, olla 
itun Tansja ystämyydesjä; p. envie, 
de la haine, labdehtia, tantaa wibaa 
jkuta wastaan; p. bonheur, malheur, 
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tuottaa ounea, onnettomuutta; p. un 
jugement sur gn, antaa faujuntonja, 
laufua mietteenjä; p. témoignage, to⸗ 
distaa; kärſiä, kantaa, kestää; p. sa 
malheur en homme, miehulliſesti fan- 
taa, lestää onnettomuuttauja; ce vin 
porte bien l’eau, tämä viini fietää 
wettä; p. bien le vin, festää paljon 
wiiniä; p. les coups, faaba felläänjä; 
p. la peine de, faaba färfiä 1. maf- 
jaa jotkin; panna tiliin, fiirtää tilisjä, 
panna luetteloon: p. en ligne de comp- 
te, panna tiliin; p. en dépense, en 
recette, panna wastattawan, mwastaa- 
wan puoleen tilisjä; mittanja puo- 
[esta olla: cette poutre porte vingt 
ieds de long, — on 20 jallaa pittlä; 
a8waa, tuottaa: cette terre porte 
froment, pelto leswaa nifuja; cette 
somme porte intérêt, rahat tuottamat 
forfoa; fantaa (fobbusfania): les fem- 
mes portent leurs enfants neuf mois; 
faattaa, miettää, kiihottaa, ylyttää, pa- 
fottaa, houkuttaa, mietellä (à): son 
inclination le porte à ce genre d’étu- 
des, taipumufienfa wiettää, faattaa hä- 
net fenfaltaifiin harrastukfiin; les bons 
exemples portent à la vertu, hywät 
efimerlit faattamat, febottawat awni- 
hin; ses amis Pont porté à cette d6- | p 
marche, ystämänjä omat yllyttäneet, 
fitbottaneet hänet [tiden ; les mauvai- 
ses compagnies l’ont porté à la dé- 
bauche, — owat wietelleet —; omis 
taa, olla omaifuutena: ce monument 
porte cette inscription, patjaasja on 
je püüllefiriotus; il porte un coeur 
sensible, hänellä on tunnolas fydän ; 
fijältää, tarkottaa: Pordonnance por- 
te que... täskykirje jättää, tarot 
taa; Varröt porte condemnation, tuo- 
mio päättää ſyylliſekſi; le texte porte, 
tefsti fijältää, tarkottaa; — kan⸗ 
nattaa, ſuoritella, puoltaa; (laiw.) lan⸗ 
taa waarumatta. 

Porter, v. n. nojata, nojautua, ſei⸗ 
foa: p. à cru, feifoa paljaalla maalla; 

564 Port 

neista]: ce fusil porte à cent pas; 
fattua, fobbata, Käydä jhkin: le coup 
a porté, lyönti on fattunut paikalle; 
la tête a porté, pää on louffautunut; 
la balle porte au mur, fuula fim- 
moo feinästä; (laim.) fuunnata, ob 
jata, lasfea; p. au nord, fuunnata, 
laskea pohjoifeen. — Se P.. v. r. (dans, 
en, sur) lähteä, marfia, famota jblin 
päin: la foule s’y porte, wätijouffo 
jamoo finne; fiirtyä, kääntyä jonnelin; 
läyttäitä, toimia: il se porte en hom- 
me de coeur, hän täyttää itjenfä ul⸗ 
jaan miehen tawalla; (à) olla taipu: 
mwainen, menewä, Halullinen; antautua, 
yrittää, ahleroita: se p. à la débauche, 
olla irstaifuuteen taipuma; il se por- 
te avec ardeur à tout ce qu’il fait, 
hän antautuu tulijesti kaikkiin tebtü- 
Wwiinfü; woiba (termebben puolesta): 
comment vous portez-vous, luinta 
woitte; il se porte mieux, terweytenjä 
on parantunut. — Porté, 66, part. lan: 
natettu, fuofittu; vous voila tout por 
té, olettehan ihan mwalmis, paikalla, 
faapuwilla; (a, pour) taipuvainen, me- 
nemä, Galullinen, ſowelias jokin. 

Porter (r ääntyy), m. porteri. 
Portereau, m. julku, toe, pato, fal- 

aus. 
Porte-respect, m. puolustus-afe, joka 
—* pelkäämään, karttamaan; mikã 
aattaa funnioitusta antamaan, allanſa 
pyiymäün. 

Porterie, f. porttimartijan huone. 
Porte-sooptre, m. waltifan kantaja, 

ballitfija. 
Porte-sel, m. fuolafoppa. 
Porte-tapisserie, m. tapetti-omwi. 

N Porte-tralt, m. wetobibnain fanna- 
in. 
Portear, m. tuoja, tantaja; kirjeen⸗ 

[antaja ; fananjaattaja, joka on lähe- 
tetty jän miemään; fantotuolin fan- 
taja; fetelinhaltija; efivatjastajan he⸗ 
wonen, 

Porteuse, f. tuoja, firjeenkantaja 
p. à faux, feijoa minosja, tallellanfa, | (nainen). 
epäwalaifesti; (kuw.) olla wäärin, perä | 
tön; la selle porte sur le garrot, fa: 
tula lyö, painaa fäkeä; la perte porta 
sur se corps, miestappio fobtait fitä 
jouffoa; kantaa, ulottua [ampumato- 

Porte-vent, m. ilmatorwi uruisfa. 
Porte-verge, m. unilullavi, funtio, 

pedelli. 
Porte-voix, m. puburi, puhetortvi, 

tömyri. 
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Portier, ière, s. owenwartija. nen; oloperäinen, pofitimi (mastakohta 
Portière, /. maunuin omi; owen efi- | Negatif); fäätönäinen, fäädelty (was⸗ 

riippu. tafobta Naturel); afian luontoon pe- 
Portière, adj. f. lähtemä, lähtemä | vustettu, ehdoton (mastakohta Arbi- 

[lehmästä], efilanto. traire). 
Portion, f. ojuu8, ofa, määrä, an: | Positif, m. (fieliop.) pofitimi; fan- 

108, ruola-annos. touvut, poſitiwi. 
Portioncule, /. mähäinen oja 1. ans | Position, di afu, afento, ryhti; afe- 

nos. ma, tila; fobta, wäite; jalfojen afema 
Portique, an. fatetiu pylmäskäytä- | (tansfisja); p. fatigante, uuwuttawa 

wä; awoin falteri; Jenon filofofilinen | afento; p. critique, vatlaifewa tila; 
järjestelmä, ftoicismo. la thèse contient deux p-s, wäite ſi⸗ 

Portor, m. musta marmori, josja | fältää kakſi edeltöä, Pohtaa. 
on leftaifet (monet. Positivement, adv. warmaan, luo⸗ 
' Portraire, v. a. tehdä muototuwa, | tettaivasti j. n. e. 
utvata muoto. Pospolite, f. puolalainen aatelisto 
Portrait, m. muotoluiva, kuwa, ku⸗ fotajoutotf toho hee 

waus, mulaus. Possédé, ée, part. adj. ja s. omat- 
Portraiture, f. (wanh.) muotoluma. | ty j. n. e.; riimattu. 
Portulan, m. erä8 wanha merimie-| Posséder, v. a. omistaa, omata, 

ben läfikirja, josja felitettiin rannikot, | omia; nauttia, pitää hallusjanja, bal- 
jatamapailat, wirtaukjet j. n. & lita; perinpohjin tuntea, taitaa 1. ofa- 

Posage, m. paifallenja ajettaminen, | ta; pitää mallasjanja, riiwata; les 
latominen, pystyttäminen; malju fiitä. | hienheureux possèdent Dieu, au- 

Pose, f. ajettaminen L Taskeminen | tuaat nanttimat Jumalan läsnä-oloa; 
paikoillenja: ja p. de la première | p, son âme en paix, olla fuonteeltaan 
pierre d'un monument, juhlamenot en- hiljainen: p. le latin, perinpohjin ofa- 
fimäistä Pimeä laslettaesja; (ot Wat | ta [atinankieltä; le diable le possède, 
tijajouffo; ruumiin ryhti, aju 1. afen- | pivu viimaa häntä. — Se p, v. r. 
io jay stttäminen; pano (bominope- hillitä itfenfä. 
1814). 1! N 

. : Possesseur, mm. omistaja, Haltija. 
Posé, 6e, adj. walawa, ylfimalkai- eo 3. ee , 

nen, totinen, malaamielinen. | qu essais adj. m. (tieliop.) posjes 

Posement, adr. wakamasti k Dec: Possession, f. omiêtus, omistami- 
oser, v. a. panna, fijottaa, laskea; nen nautinto; omaijuus, alue, alusta, 

ajettaa  paikalenja, pystyttää; (lot)! omistuemaa; (de infinitimin tkansja) 
wartijamiehiä fijottaa; määrätä, fää- malta, woima, tapa: il est en p. de 
tää, otakfia, hhywäkyä, pitää totena; , , 
panna muistiin (yhteenlaskusja); pan le faire, Minen wallasſanſa on tehdä; 

na pelilautanen bominopeltsjä. — v. m. . . it 
nojautua, lemwätä, feifoa, olla; istua| Possessoire, adj. omistug-otlenteen 

kostewa; action p., waatimus omis- kuwattawana; feifoa kuwakaawana 1. À Mean ne 
isti «D. à tusroifeuden faamifesta 1. fäilyttämi- meistinä maalarin edesjä; p. à faux, (estä. — m. omistus-oitens. 

jeifoa 1. olla winosfa; elle pose tou- | 
jours, hän on yhä luin maalattawana| Possessoirement, adr. omistus-ot- 

feutta tuottamalla tamalla. jeifoifi. — Se P., 2. r. laskea istu- 
maan [linnnöeta]; pyytää olla jnakin, | Possibilité, /. mahdollijuus. 

Possible, adj. mahdollinen. — m. ottaa olfaffenfa: se p. en réformateur. e 
milä mahdollinen on. Poseur, m. paifallenfa panija 1. fo- e . 

mittaja, fofoonpanija. Postcommunion, %. pyhän ehtoolli⸗ 
Positif, ive, adj. warma, wakaa, ſen perästä luettawa rukous. | 

päätetty, luotettama, nimen-omainen, |  Postdate, f. todellista myöhempi an- 
ehdoton, mälttämätön; tarkka, täsmäi- | topäimän-määrä. 

— — — — —— v —— — — 
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Postdater, v. a. panna firjotuffeen 
todellista myöhempi antopäitvä. 

Poste, f. postilaitos, kyytilaitos; Hyy- 
tihemonen; postitalo, lestifietwaritalo; 
Tyydillä kulku, kyydin-ajo; kirjeposti, 
posti; postikontori; p. restante, pos: 
tifontoriin jätettämä, kunnes omista- 
ja perii; petite p., lanpungin posti; 
il ya tant de p-s d'ici &..., tästä 
ou miin monta festifiemarin wältä ... 

Poste, m. afemapaiffa, afema (fo 
dasfa); pää-mahtipaikla; postimies, 
wartijajouklo; twirla, wirkapaikka, toi- 
mitus; être à son p., olla müdräpai- 
fallanfa, täyttää welwolliſuutenſa; être 
à fixe dans un lieu, pitää waki⸗ 
naista afuntoa jskin. 

Poster, v. a. afettaa postimiehiä. 
— Se p., v.r. afettautua johkin. 

Postöre, Postöriour, m. takapuoli. 
Postérieur, eure, adj. myöhempi, 

uudempi; talapuolinen, tala-. 
= Postérieurement, adv. perästäpäin, 
jälkeenpäin. 

Postériorité, f. myöhempänä olo 1. 
oleminen. 

Postérité, f. jälkeentulemaifet, jälki 
maailma. 
Postes, f. pl. eräät näkinkengän muo» 

toifet leiffautfet rakennukſisſa. 

ume, adj. ifänfä fuoleman jäle 
teen fyntynyt; tekijän kuoleman jälkeen 
ilmaantunut. 

Postiche, adj. perästäpäin lifätty; 
teennäinen, tefo-, wara⸗: dent p.; che- 
veux p-s: paifallenfa fopimaton; tila 
pääsjä toifen mirkaa toimittarva. 

Postillon, m. postiljoni; tyytimies; 
ostinkuljettaja, janankuljettaja; efivat- 
astaja; pilapurjehtima alus. 
Postposer, v. a. pitää halwempana, 

yuonompana, halwekſia; ftirtää toijen 
perään. 

Postpositif, ive, adj. jota fopii pan. 
na janan loppuun 1. perään. 

Post-scriptum, 

Postulant, 
fa hakee mirkaa 1. pääjöä luostariin. 

Postulat, m. postulati. 
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m. jälkilijäys kirje | 

nto, s. harras batija; jo- : 

Pote 

Postulation, /. harras maatimus 1. 
pyyutö; afiansajaminen oikeustosja. 

ostuler, v. a. hartaasti waatia 
1. povtää. — v. n. olla afian-ajajana. 

osture, /. ryhti, aju, afento; (kuw.) 
tila, afema. 

Pot, m. vuuffu, ruusla, Tannu, pönt- 
tö, pottu; pata, pannu, lattila; eräs 
rynnäkkökypäri; pe à l’eau, au lait, 
weſi⸗ 1. maitoruutku; p. d'6au, de lait, 
vuullu, joka fifältää mettä, maitoa; 
p. de chambre, yö-astia; mettre un 
p. au feu, panna pata tulelle; p. pour- 
ri, monenlajifia korvänbaju fa yritiä 
jefotetuina astiaan, erilaifista lihakleis 
toljista tehty ruoka, teos 1. kyhähs, jos 
hon on foottu kaikenlaista fefa-aiuetta; 
p. de vin, faupanteliüifet, barjafannn; 
vendre à p. et à pinte, wübin erin 
myydä, annistella. | | 

otable, adj. jota län juoda, juo» 
tawa. | 

Potage, m. liemi, josja on leimän- 
muvuja, lihas ja jauholönttöjä; pour 
tout p., fatffialtanfa, kaikkiaan. 

Potager, m. tyrttitarha, yrttimaa; 
uuni misjä yrttilientä keitetään; työ- 
miehen liemiruukku. | 
> Potager, ère, adj. vritie, ryyti-; 
jardin p., yrttitarha. 

Potasse, /. potaska. NN 
Potasserie, /. potaslan leittimo. 
Potassé, 60, adj. potaskan felainen. 
Potassinm (um = 001), «m. falinm. 
Pote, adj. f. main p. turpounut, 

ajettunui 1. rampa füfi. | 
Poteau, m. paalu; omenpieli. 
Potée, f. ruufullinen, potullinen. 
Potée, f. happotina, tinan oridi; wa⸗ 

Fr + p. d'6meri, fmerleli, rauta- 
jaubo. 

Potelé, 66, adj. pullaffa, lihaa, re- 
hewä, muhkea. 

Potelet, m. mähäinen tolppa ]. paalu. 
Potence, jf. miistotukiainen, orjan- 

me warfi, Läfi johon kyltti 1. latu- 
lyhty riiputetaan; hirfipuu; füfimarren 
mitta; fainalofauwa; table en p., pit: 
tä, fufmaa muodostama pöytä; toit à 
p., yhtäälle kaltawa katto. 
_Potentat, m. mahtava herra, wal- 

ttas. 
Potentiel, elle, adj. tehokas mutta 
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masta ailaa woittaen wailnttawa [lääl- Poudrière, f. ruutimylly; runti. 
teestä]. N = (aitta; fanta-tuofa, pirotus-astia. 

Potentille, f. anbitti (potentilla).| Pouf! int. puh! (tarkottaa putoowan 
Poterie, f. fiwi-astiat; tinanmalajan kappaleen kumajawaa ääntä). — m. 

teoljet; ſawenwalajan tehdas. = |eväs maifen päähine; faire p., pra- 
Poterne, f. falaportti linnasfa, mise meilla Poreilla waatteilla. — adj. mu 

tä fopii rynnätä ulos. renewa, haurea [kimistä]; itteä [was 
Potier, m. ſawenwalaja; limi-astivi- | [aus8-aineista]. 

den kauppias; p. d’étain, tinanmalaja. | Pouffer, v. n. p. de rire, nauraa 
Potin, m. metalli, malmi, kellomalmi. kohottaa, purskahtaa nauruun. 
Potion, f. rnypättämä lääke. ouillé, m. luettelo Hiippalunnan pa- 
Potiron, m. evüs ympyräinen fur- | pinpailoista, Päin matrifeli. 

| 
| 

pitfi; nimitys monenlaifille fienikle. Poniller, v. a. pahanpäiwäifelfi bant- 
Potron-jaquet, Potron-minet, m.|fna, berjata. 

päimän foitto. Ponilles, f. pl. herjafanat, haukku⸗ 
Pou, m. täi. mafanat. 
Pouacre, adj. lifainen, ruofoton, fi: | Pouillonx, euse, adj. ja s. täinen; 

woton, ryöttäinen. rehjana. 
Pouillier, m. huono rawintola. 
Pouillis, m. lifatoppi, kerjäläismaja. 
Poulaille, f. fiipifarja, kanat. 
Poulailler, m. fanabuone; fanatanp- 

pias; rattaat fanojen 1. munien kulje⸗ 
tusta warten; huonot maunut. 

Poulaillerie, f. paitla, misfä fiipi- 
karjaa hoidetaan. 

Poulain, m. warfa (Polmen muoden 
itään). 

Poulaine, f. galioni (laimasfa); 
(wanh.) pystykärktjet kengät. 

Pou m. Tortin jalajan pelipanos. 
Poularde, f. muori fyötetty kana. 
Poule, f. tana; pelipanos; p. d’In- 

de, faftuna; p. des bois, de bruyère, 
naarasteeri, metfo; p. mouillée, wen⸗ 
nofas, Heilukka, arka; p. laite, Heikko 
rankka. 

Poulet, m. fananpoita; lempikirje. 
Ponlette, f. nuori kana; tyttönen. 
Poulevrin, m. fanffirnuti. 
Pouliche, f. tammamarja (tofmen 

wuoben ikään). 
Poulie, f. talja, mälipyörä, finungin 

pyörä. 
Poulier, v. a. nostaa linungilla, mä- 

fipyörällä. 
oulieur, m. finungin-, mäkipyörän 

Pouacrerie, f. lifaifuus, ruolotto- 
muus. 

Pouah! int. hyi! 
Pouce, m. peufalo; dejeûner sur le 

p., hätäinen, kiireinen vuolaileminen; 
serrer les p-s à gn, palottaa tuns 
nustamaan; se mordre les p-s d'une 
chose, fatua telmeenjä; jouer da p, 
hellittää fuffaronnaubat; tuuma: il y 
a douze p-s au pied. 

Poucier, m. formituppo, formustin 
peukaloa warten. 

Pou-de-soie, m. eräs filkkikangas. 
Ponding, m. pudinti. 
Poudingue, m. fomerokimistä ja falf- 

fimellistä tehty möhkä. 
Pondre, jf. tomu, pölt, tohu; jane 

offi fuvivottu aine; lääkepulmeri, -jau- 
ot; Tirjotusfanta; puuteri; ruuti; p. 
ulminante, räjähdysjanhot; mettre en 

p., furwoa jauboffi, pulmerikji; (kuw.) 
perinpohjin hämwittää 1. kumota; jeter 
de la p. aux yeux, tyrmistyttää, äl- 
fistyttää; prendre la p. Vescampette, 
pätkiä — pakoon, lähteä tkäpälämäteen; 
mordre la p., laatua fobasfa. 

Poudrer, v. a. ripustella 1. pirotella 
päälle; puuteroita. 

Poudrette, f. tefolanta, Puimattu ja 
murennettu fonta. tekijä. 

Poudreux, onse, adj. tomminen, puu-' Poulin, ine, f. Poulain, Pouliche. 
teroittu; pied p., maanfulfija, fartu- Pouliner, v. n. marjoa, warfota. 
lainen. | Poulinière, adj. f. jument p., wars 

Pondrier, m. ruudintekijä; ruuti- | jatamma. | | 
faupyias. , Pouliot, m. mähäinen wäfipyüré; 
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rullamarras; (tasm.) eräs mintun laji 
(mentha pulegium); p. sauvage, Wu0s 
rimiuttu. 

Poulpe, f. {. Pulpe. 
Poulpe, m. eräs nilmwiäinen. | 
Pouls (ls ei äänny), m. tylkyjuoni, 

tylkyri, waltafuoni. 
Poumon, m. feublo; il a de bons 

p-s, hänellä on hywä, wäkemä ääni. 
Poupard, 1. tapalolapfi; ſunri nulle. 
Poupart, m. tasfufrapu. 
Poupe, [; laiwan peräpuoli, perä- 

keula, perilofta. 
Poupée, f. nulle; hempukka; kuiva, 

jota tüptetään naalina ampuesfa ; fuon- 
talo, ape, tutti; eräs ymppänkljen keino. 
_Poupelier, m. nutkeentelijä, -kaup- 

pias. 
Poupelin, m. eräs mwoileimwos. 
Poupelinier, m. pannu, josja pais- 

tetaan Poupelin (L. t. f.). 
Poupin. 1ne, adj. ja s. ylellijesti fi- 

rottu; hempulka; feittari, heiskari, Los 
reilija. 

Poupon, onne, s. fapfufainen, jolla 
on pullaflaat, tuoreet fasivot. 

Pour, prep. tarfottaa 1:0 fenelle, 
milfi, mihin tarkotukeen: c’est une 
erte p. vous, fe on teille wabinfo; 
ieu donne à l’homme l’espérance 

p. soutien, — tufeelfi, lohdutukſekſi; il 
n’est pas fait p. le metier de la 
uerre, ei hän ole luotu foturiffi; 2:0 
euen wuokſi, mistä fyystä: il fera 
cela p. vous, hän telee fitä teidän täh- 
ben; il a fait cela pour de bonnes 
raisons, — tulemista fyistä; 3:o misjä 
fubteesfa, werrattuna, femmoifenaan: 
ces melons sont bons p. des me- 
lons, nämät melonit owat ſemmoiſi⸗ 
naan hywät, ſen werran kuin melonit 
woiwat olla; la porte est étroite p. 

| 
fenfjä; tirer sur qn à brûle-p., fanoa 

une telle maison, owi on laita huo- 
neen fuhteen; 4:0 kenen fijasja, kenen 
puolesta, minkä mwerosta: j'irai lä p. 

p. beaucoup, pour peu, pitää for. 
easfa armosja, mitättömänä; je le 
tiens p. bon, hywäkſyn; 6:o lenen ni- 
mesjä, kenen hyödykfi 1. ebutfi: com- 
mendant p. le roi, — funinfaan ni- 
mesfä; je lui parlerai p. vous, Pu: 
hun hänelle teidän edukſi; 7:0 ketä lobe 
taan: son amour p. la patrie, val: 
fautenfa ifäinmaahan; S:o minkä ajan 
luluesja, mitfi ajalji: p. un an, vb- 
beffi wuobeffi; p. demain, buomeneffi; 
9:0 Ketä afia lostee: p. moi, minä puo- 
lestani; p. cela non, mitä fiihen tu. 
fee, minä liellän. Crithifiä merkitykkiä: 
Mourir p. mourir, jo8 on fuoleminen; 
danger p. danger, jos maaraan on 
joutuminen; partir p., matkustaa jf: 
lin; faire voile p., purjehtia jbliu; 
p. lors, filloin, fiber aifaan. 

Pour, konj. jotta: p. dire le vrai, 
totta puhualjeni; trop faible p. mar- 
cher, litan Bbeiffo Pämellätjeujä; 2:0 
waiffa: il est bien grand p. etre si 
jeune, — wailla on niin nuori; 3:0 

'Tyytä minkä tähden: il est malade p. 
avoir trop mangé, — fiallifesta [yö- 
mifestä. — Pour que, konj, että, jotta; 
wailfa ikinä. | 

Pourboire, m. juomaraba. 
Pourceau, m. fifa; p. de mer, L 

Marsouin. 
Pourchasser, o. a. hartaasti tawot- 

taa, hyöriä jun perään. 
Pourfendeur, m. fiireestü lantapää- 

hän ballaifija; p. de géants, uljuu- 
destanfa kerskaaja. 

Pourfendro, v. a. yhdellä istulla hal⸗ 
laista mies liiveestä kantapäähän. 

Pourir, Pouriture, f. Pourr ... 
Pourparler, m. fesfustelu. 
Pourpier, m. paifuruobo, portiaffa. 
Pourpoint, m. vöijy, jallu, ihokas 

(ennenmuinoifen ranskalaifen puwun); 
sauver le moule du p., pelastaa Ben 

vous, menen finne teidän fijasfa; ce wast'ſilmiä. 
mot s'emploie pour tel autre, jana Pourpointerie, /. (mwanh.) jaluutes 
täytetään toifen werosta; 5:o mimmois fijän ammatti. 
fena, minkä arwoifena, miffi: ils l'ont 
Jaissö p. mort, jättimät bünet kuol⸗ 
leena, armellen kuolleekſi; prendre p. 
domestique, ottaa palivelijalfi; je tien 
p. certain, pidän mwarmana; compter 

Pourpointier, sm. jaluntelijä. | 
Pourpre, m. purpura, purpuramäri ; 

 pilkkutauti. — f. purpurafimpjulla ; 
finä olewa wäri⸗aine; purpurawäri- 
nen fangas; purpuramwerta; purpura, 
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puhu; (kuw.) teifarillinen, luuinkaalli- 
nen J. kardinalin arvo. 

Pourpré, 60, adj. purpnramärinen ; 
fièvre p-e, pilkkutauti. 

Pourprier, m. purpurafimpfutfa. 
Pourpris, m. ala, piiri; attaus; les 

célestes p., laimaallijet afunnot. 
Pourquoi, konj. ja adv. miutäbben, 

ſentähden; minkätähden? mikfi? p. cela, 
milfi nitm; p. non, milfipü ei? — m. 
ſyy 1. wailutin; je voudrais bien sa- 
poi le p., tahtoifin toki tietää ſyyn fii- 
en. 
Pourri, m. mädätys, mätä. 
Pourri, ie, adj. mäbdännyt, lahon⸗ 

nut, faastutettu. 
Pourrir, v. a. mähbättää, mädäntää. 

— v. n. mübüté, lahota, pilaantua, 
turmeltua; (kuw.) menettyä, nääntyä ; 
p. dans Pordure, menettä lifaan; 
hajota [liiakfi Peitetystä lihasta]. — 
Se P., v. r. mädätä, lahota. 

Pourriture, f. mädätys, (ahous; p. 
d'hôpital, eräät wibat, jotka [nurisja 
fairaslaitolfisja tarttumat baawoibin. 

Poursuite, /. talaa-ajaminen, wai⸗ 
noominen; harrastus, tawotteleminen, 
hankkiminen; loppuun ajaminen, bois 
taminen 1. walmominen (afiain); lain- 
fanne, laisja hakeminen; — p-s, pl. 
lainläynti. 

Poursuivant, m. faipaaja, tantaja 
(oifeustosfa); talaa-ajaja, mwainooja; 
Tofija. 

Poursuivre, v. a. ajaa talaa, mai- 
nota; tiedustella, kuulustella; ajaa lop⸗ 
puuu, hoitaa, walwoa; tamottaa, hakea, 
etfiä, Hankkia, harrastaa; fairvata 
haastaa oikeuteen; (fuw.) maimata, 
ahdistaa. — Se p., v. r. jatkua; tois 
nen toistanfa wainota; (lafit.) ven- 
dre une maison ainsi gwelle se pour- 
suit et comporte, myydä huone fem- 
moifena fuin fe on. 
N Pourtant, adv. lummintlin, fitten- 
in. 
Pourtonr, m. ympärys, piiri. 
Pourvoi, m. weto 1. wetominen kor⸗ 

leampaan oileuétoon, alitus. 
Pourvoir, v. n. (a) pitää huolta, 

fuorittaa, tehdä; nimittää, määrätä 
wirlaan: p. à un office. — v. a. (de) 
warustaa; le ciel l’a pourvu de bon- 
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nes qualités, taimas on warnstasut 
häntä hymillä lahjoilla; le roi Va 
pourvu de cette charge, funiugas on 
Wwarustanut hänet wiralla, nimittänyt 
wirlaan; elle est bien pourvue, hän 
on joutunut hymään naimifeen. — So 
Pa v. r. warustaita, hankkia itſellenſä, 
atfoa eteenfä; walittaa oikeudesfa; wa⸗ 

littaa oileuston päätökjestä. 
Pourvoirie, f. fäilypaikla urakalla 

toimitetuille tamaroille; uraïffamiehis: 
t$: la p. du roi. | 

Pourvoyeur, a. tawaraintoimittaja, 
‘banflija, urattamies. 
Pourvu que, kon. jos, jos waan, 

filé ehdolla. 
Pousse, f. fasmannes, werſo, mwefa, 

nuori offa; rinnan ahdistus 1. fuitu- 
tauti Gemoftsja; (wanh.) kaupungin 
twartija, polifimies. 
— Pousse-balle, m. rautafin 1. latafin, 
jolla työnnetään fuula rihlapysſyyn. 

Pousse-cul, m. (waub.) polifimies. 
Ponssé, 6e, adj. vin p., laimistu- 

nut wiini; cheval p. de nourriture, 
Työmifestä tnrpunut hewonen. 

Poussée, L yfäys, ſurwaus, tö. 
mäys, työkkäns, palotus; paino, pu: 
ristus (holwin); vous avez fait lä 
une belle b olettepa kauniit feppos 
fet tehneet; donner la p. à qn, fowin 
ahdistaa, panna ahtaalle. 
Pousse-pied, m. eräs mähäinen menbe. 
Pousse-pieds, m. fnorjafimpiulla. 
Pousser, v. a. työntää, tuupata, 

tuustata, lykätä, fnrmwaista, jyjätä, pa- 
fottaa 1. ahdistaa ulos; pakottaa ta- 

hoputtaa, ulittaa 
(Gewosta); (kum.) auttaa edes, menes- 
tyttää, (uofia; laajentaa, jatkaa, pitfit- 
tää, mäfymättä puuhata; (kuw.) ab 
bistaa, pakottaa, tyrkyttää, yllyttää; 
kaswaa, lähteä, tehdä, wefoa [puista]; 
p. un écolier, viennättää toulupojan 
edistymistä; p. une boule, työntää 
pallo; p. la voix, forottaa äänenjä; 
p. ses succès, jatkaa faamutetut edut: 
p. une allée, jatkaa (ehtokuja. — v. n. 
rueta kaswamaan 1. werfomaan, ſil⸗ 
miä À. lehtiä tehdä, orastua; fobota 
toista ylemmätfi; länkäillä, mutkistua ; 
wobtia [ahdasrintaifesta — 
— So p., v. r. ſurwaista, tuupata 1. 
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työntää toinen toistanja; tunkeutua 
efiin, hylös; poussez! antaa mennä! 

Pousset, m. ruuppuinen fuola, ruup⸗ 
pufuola. 

Poussette, f. eräs lapfenpeli uupypis 
neuloista. 

Poussier, m. ſyſimurska, hiiliporo; 
ruutinpöly, ruutijauho; imen murut 
(batatusta kimestä). 

Poussière, f. tomu, pöly; faire de 
la p., uostaa tomua, tomia, tuoffua. 

Poussif, ive, adj. ahdasrintainen 
— — m. (tuw.) gros p., pu⸗ 
tétunut, turpea mies. 
Poussin, m. üslen fuoresta pääsfyt 

fananpoifanen. 
Poussinière, L häkki kananpottafille ; 

ſeulaiſet (tähtifikerö). 
Poussoir, m. belppi tastkukellosja, 

jolla fe faadaan lyömään. 
Poussolane, f. Pouzzolane. 
Pout-de-soie, {. Pou-de-soie. 
Poutie, 7. pöly 1. tomu waatteisja. 
poutre /. wuoli, wuolle, parru. 
Poutrelle, f. orſi, birfi. 
Pouvoir, v. m. ja a. woiba, jafjaa, 

fyetä, faattaa; le cheval men peut 
plus, bewonen ei jalja enään, on uus 
punut; il est, on ne peut plus, ha- 
bile, hän on uiin taitaa luin mahdol. 
lista; en puis-je mais, mitä minä fliben 
woiu; puissiez-vous réussir, oi, jospa 
onnistuifitte; peut-être, kenties, woipi 
olla; cela se peut, fe on mahdollista. 

Pouvoir, m. woima, tyty, tunto; wal⸗ 
ta; waltuus; waltuuslirje; walta; wai- 
lutnswoinma; (fafit.) otleus; tomber 
au p. de gn, joutua jlun waltaan; 
p. absolu, rajaton valta; le p. suprè- 
me, forlein malta; exercer le p., olla 
mallanpitäjänä; — p-s, pl. fatolifen 
papin oilems pitää falarippiä. 

ougzolane, /. eräs punertawa ſawi, 
jota muurauliiin, etenkin meden-alla, 
lähtetään. 

gmatique, adj. f. pragmatinen; 
sanction p., ja P., f. jääntö toskema fir- 
tollis-afiotta, twaltiota 1. hallitſijaſukua. 

rial, m. yhdelfäs kuukaufi rans- 
falaifen wallankumonkſen ajanlaskusja nään. — Se 
(20 p. Toukol.—18 Kefät.). 

Prairie, f. niitty. 
Praline, 7. foteriin feitetty manteli. 

Préa 

Praliner, 2. a. leittää mantelia fo- 
keriin. 

Prame, f. proomu, losfi. 
Prase, f. eräs agati-kiwen laji. 
Praticable, adj. mahdollinen, fün- 

töllinen, kelwollinen, käytettämä; fu 
lulle mahdollinen, kuljettama; myös 
peräinen, fopuifa. 

Praticien, m. jola läytännösjä har 
jottaa faatua oppianja; läytännösjä 
taitatva 1. toimituljesja olema lääkäri 
] afian-ajaja; käytännöllinen 1. koke⸗ 
nut mies; lumanimeistäjän apuri. — 
adj. toimittama, läytäunösfä oppianja 
harjottaiva. 

Pratique, /. Cäytäntö, harjotus; tois 
meenpano, teko, toimi; tapa, menetys- 
tapa; folemns, tottumus, barjaantu- 
mus; menelti (tamwarain), lauppaliike, 
liike; wirlatoimitus, wirlatoimi (lää= 
fävin, afian-ajajan); Cauppa-ystämwä, 
faupantelijä, ostaja, ottaja, aſioimis⸗ 
tuttaa, Iuottilas, hoitokas; afioimisto, 
praltiki (aflan-ajajan); lainkäyntijär- 
jestys, lainkäynnin meno; (laimw.) lupa 
päästä fatamaan lastaamista ja pur» 
laamista mwarten; — p-s, pl. bartau- 
den harjotukſet; juonet, milppi, fala- 
banffeet, falaifet Peskustelut mihollifen 
fansfa. 

Pratique, adj. käytöllinen, käytän- 
nöllinen, fofenut; marin p. de quel- 
que passage, merimies, jofa täytän 
nöllifesti tuntee jotakuta wäylää. 
— Pratiquement, adv. läytännöllifesti 
j. n. e. 

Pratiquer, v. a. harjottaa, panna 
toimeen, toimittaa, noudattaa; pitää 
tansfaläymistä, ſeurustella; ujein käy- 
bä jskin; houkutella, wietellä, lahjota; 
laittaa, afettaa (raken.); il ne prati- 
que que des gens de bien, ei feu- 
ruôtele uin rehellisten ihmisten kans⸗ 
ja; p. des témoins, hankkia määriä 
todistajia; P: les domestiques, lah⸗ 
jota 1. Boufutella palmelijat; p. des 
intelligences, hanllia falaifia tietoja; 
p: un chemin, laittaa tie; p. un trou 
' da ns le mur, laittaa, tehdä läpi fei- 

P., v. r. tehtää, toimitet- 
taa; keskenänjä pitää lansfatüymistä. 

Pré, m. niitty. 
Préachat, m. täfivaha; enta-osto. 
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Préadamites, s. pl. usfonlabtolai: 
fet, jotka mäittämät ihmifiä olfeen jo 
ennen Adamia. 

Préalable, adj. edelläkäypä, enfin 
tehtämä; réclamer la question p, 
pyytää päätös fiitä, otetaanko efitys 
lesfusteltawalfi, pyytää keskustelemat- 
ta hyljättämätki; il est p. de savoir, 
tarpeen on ennalolta tietää. — m. fe 
jola enfin on otettama keslusteltawalfi. 
— Au p., adv. enfiffilin, alulfi, ennen 
kaikkea. 

Préalablement, ado. enfiffi, ennen 
faiffea. | 

Préambule, m. johdanto, efipuhe; we⸗ 
vulkeet. 

Préau, m. wähäinen niitty; ruobo- 
piha Inostareisja ja wanlilaitokjisfa. 

Prébende, f. fanilin pallla, fanitin- 
wirla. 

Prébendé, 6e, adj. jola on fanifin 
palkalla marustettu. 

Pröbendier, m. pappi, jola palwe⸗ 
[ee fanifin alla; fe jolla on fanitin 
palffa. 

Précaire, adj. armosta faatu, ar: 
monsalainen; epämalainen, tietämätön. 
x m. fuofio ja armo: par p., à titre 
e p. 
Précairement, adv. armosta, armon 

tullen. 
Précaution, f. warafeino, waran⸗ 

pide; warowaiſuus. 
Précautionné, 66, adj. warowainen, 

warotfa. 
Précautionnel, elle, adj. warowai⸗ 

ne n. 
Précantionner, v. a. warottaa, — 

… 0. 7. 0lla waroillanfa, katjoa 
eteenjä. 
Pröcödemment, ado. ylempänä, tätä 

ennen: p. dit, fait. 
Précédence, f. etemyys, etufija. 
Précédent, nte, adj. edellinen. — m. 

entispäätös, entinen käytäntö 1. tapa. 
Précéder, v. a. läydä edellä; tapah- 

tua edellä; olla edellä; olla etemämpi. 
Préceinte, f. myötelaidat limasta. 
Précenteur, m. 1. Préchantre. 
Précepte, m. fäsky, fääntö, neuwo, | [yöstä jfun pää 

oppi, ofotus. 
tai écepteur, m. opettaja, foti-opet- 
aja, 
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Préceptoral, ale, adj. opettajaan 
kostlewa, opettaja. 

Pröceptorat, m. opettajamirka. 
Tröoeptorial, ale, adj. opettajan, 

opettajalle fuuinwa; prébende p. ja 
préceptoriale, f. opettajapalkla. 

Pröoession, f. jp. des équinoxes, 
päimäntafans-lohtien taakſe fiivtyminen. 

Préchantre, Préchanteur, m. edellä 
laulaja, kanttori, luffari. 

- Pröche, m. protestantinen faarna; 
| protestantinen faarnahuone; aller au 
p., ruweta protestantien uskoon. 

Pröcher, v. a. ja n. faarnata; ju- 
listaa; warottaa, neumoa, opettaa; p. 
toujours la même chose, yhä yhtä 
nuottia laulaa; il prêche toujours la 
gloire de ses ancêtres, hän kehun 
yhä efimanHhempainja kunniaa. 

chenr, m. faarnaaja, faarnaaja- 
munkki; (kuw.) ikämä, pitkläpiimäinen 
puhuja. 

Précieuse, f. oppinut nainen; pu- 
beisfa ja maatteuljeeja teeskentelemä ja 
bien bieno nainen. 

Pröciousement, adv. tarkasti, huo⸗ 
lellifesti. 

Précieux, euse, adj. talfisariwoinen, 
lallis, oimallinen; teeskentelewä, firois 
lewa, luontewuutta puuttuma. 

Préciosité, f. teeskentelemäifyys, 
(nonnottomuus puheesja ja olosfa. 

Précipice, m. älkijymänne, pohjaton 
Leu pohjattomuns; (tuw.) fabo- 
tus, juurt onnettomuus, juuri waara. 

Pröcipitamment, ado. älillijesti, 
tuota päätä, päätä folkaa, -pahlaa. 

Pröcipitan 
fauttamissaine. 

Précipitation, /. ylellinen kiire, hä⸗ 
täileminen 1. pilaifuns; malttamatto- 
muus; (lem.) wajotus, fekautus. 

Précipité, 6e, adj. ylen hätäinen, 
malttamaton; ällijyrklä, -fymä; — m. 
(kem.) pohjaruuppu. | 

Précipiter, v. a. S kukistaa; 
jouduttaa, kiiruhtaa, hätöittää; ylen 

| paljon riennättää; (kem.) wajottaa. — 
Se P., 0. r. iyörjyä, — (sur qn) 

e; hätäillä, litan Lits 
rnbtaa; (fent.) wajoutua pohjaan. 

Préciput, m. etu-ofa jalamattomas- 

m. (fem.) wajotin, fe: 

jta pefästä; testamentin kautta mää⸗ 
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rätty etu-oja; miehen määräämä eläke 
leslelle, hnomenlahja; par p., yli pe- 
rintö-ofan. 

Précis, ise, adj. tarlla, tarkoin mää- 
rätty, täsmäinen, täsmälleen olema, ly⸗ 
bot ja ſelwä. 

Précis, m. lyhyt efitys, ulosweto, ote. 
Précisement, ado. tarkasti, ſelwästi, 

täsmälleen. 
Préciser, v. a. tarloin määrätä, (ele 

wästi ja lyhyesti efittää. « 
Précision, f. tartfuus, täsmä; tarkka 

määritteleminen. 
écité, 66, adj. ennen mainittu, 

yllämainittu. 
Précoce, adj. lesken kypſynyt, kes⸗ 

tentullut, arjo, älkilypjä, aikaifin kyp⸗ 
ſynyt; ennen aifaanfa hedelmiä tekemä; 
enneneailainen. 

Précosité, f. teskenlypfyminen, ars 
fous, ailaifin kypſyminen, aikaifuus. 

Pröcompter, v. a. (sur) päältä [u- 
lea pois. 

Préconcevoir, v. a. tutkimatta otaf- 
ua. 
Préconisation, f. ballitfijan juliss 

tus piispan nimitykestä ja toimitus» 
wallan anto hänelle. 

Préconiser, v. a. julistaa äsken nis 
mitetty piispa wirlaanja feliwollifetfi; 
(tuw.) kiittää, ylistää. 

Précordial, ale, adj. wälifafwoon, 
ydänkalmoon kostewa. 

Précurseur, m. edelläkämijä, ennns> 
taja; ennusmerkki, enne. — m. edellä- 
käypä, ennustama. 

Prédécédé, 6e, adj. enfin kuollut, 
toijen edellä kuollut. 

Prédécéder, v. n. toifen edellä kuolla. 
Prédécès, m. toifen edellä fuolemi- 

nen. 
Prédécesseur, m. edellinen, edelläkä⸗ 

wija; — p-s, pl. efimanhemmat. 
Prédestination, [ ennallomääräys, 

mwälttämätön tohtalo; ehdoton armo. 
maali. 

Prédestiné, 6e, adj. ennalta walittn 
1. määrätty, kohtalon määräämä. 

Prödestiner, v. a. ehdottomasti wa⸗ 
lita autuuteen tahi kadotukſeen; ennalta 
mwalita 1. määrätä. 

Prédéterminant, nte, adj. ennalolta . 
määrätmwä. 
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Prédétermination, /. ennaloïte mää- 
rääminen 1]. taimuttaminen (ihmijen 
tahdo). 

Prödöterminer, v. a. ennakolta mää: 
rätä 1. taimuttaa (ihmijen tahto). 

Prédial, ale, adj. fiinteään maa: 
omaijuuteen fosfewa. 

Prédicament, m. luokka, ala, järs 
jestysluokkla; Pategoria; être en hon, 
en mauvais p., olla hymäsjä, huonosfa 
huudosfa. 

Prödicant, m. protestantinen ſaar⸗ 
naaja (katolisten tmalla käyttämä ni- 
mitys). 

Prödicateur, m. faarnamies, faar- 
naaja, pappi. 

Prédication, f. faarnaaminen, faare 
na. 

Prédiction, f. ennustus; ennustettu 
tapaus. 

ilection, f. erinomainen val: 
faus, mieltymys, Halu, fuofiminen 1. 
harrastus. 

Prédire, v. a. ennnstaa, ennalolta 
ilmottaa. 

Prödisposant, nte, adj. cause p-e, 
taudille altistama tvaifutus. 
—— yön v. a. faattaa tautiin 

taipumalji, menemälfi, alttiikfi. 
Prédisposition, f. taipuwaifuus, al 

tius jlulle taudille. 
Prödominance, f. ylimalta, woitolla 

oleminen. 
Prödominant, nte, adj. woitolla ole» 

wa, yleifin, wallitſewa. 
Prédominer, v. x. olla woitolla, ylei⸗ 

fin, wallita. 
Prééminence, f. etemyys, etu⸗arwo; 

etuoikeus. 
Prééminent, nte, adj. ete, filmään 

pistämä. 
Préemption, 7. etu-oifeus ostoon, 

ottosoifeus. 
Préétablir, v. a. ennalta määrätä 1. 

päättää. 
Préexistant, nte, adj. ennalta olema, 

toista ennen olema. 
Préexistence, f. ennalta oleminen, 

ennen toista oleminen. 
Préexister, v. n. ennalta olla, toista 

Préface, f. efipuhe, johdanto; ykſi 
oja fatolifesta mesfusta. 

ennen olla. 
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Préfeeture, /. maaherran, ylitarkas- 
tajan wirla; maaherran wirasto 1. wir. 
Tabuone; maaherran wirfa-aifa; maa- 
herran lääni, bepartementi. 

Préférable, adj. (à) etewämpänä, 
parempana pidettämä, armollijempi. 

Préférablement, adr. parhaiten, 
etentin, erineomattain, mieluimmin. 

ference, f (sur gn) etewuys; 
etu-oifeus (Ponkurfisja); de p., erittäin, 
mieluimmin; — p-s, pl. erinomaijet 
funnian, mieltymykjen ofotukjet. 

Pröförer, v. a. pitää etemämpä- 
nä, parempana, pitää funremmasfa ars 
wosja. 

Préfet, m. romalainen prefekti ; vans- 
falaijen departementin päälikkö ]. maa- 
herra; päälikkö, ylitarkastaja: p. de 
police, p. maritime. 

finir, v. a. (lafit.) afettaa mää- 
vävaita. 

Préfix, ixe, adj. määrätty 1. afe 
tettu aika. 

Préfixion, fi (wanh.) määrä-ajan, 
obotns-ajan ajettaminen. 

Prö6-gazon, m. tylwetty ruohomaa. 
Prögnant, nte, adj. fobtuinen, tiine; 

ſywä⸗aatteinen, tarkkamääräinen. 
Prögnation, f. tiineys. 
Préhensile, adj. hännällänjä tou- 

raifema [muutamista apinoista). 
röhension, /. liinni-ottaminen, ot 

taminen, laappaaminen, tawottaminen. 
Préjudice, m. wahinko, tappio, bü- 

tö, haitta, wääryys, forto; sans p. 
de, estämättä, huolimatta fittä. 
_Préjudiciable, adj. määrnyttä, wa- 

binfoa, haittaa, fortoa tekemä, wabin- 
gotttawa, Haittana olema. 

Préjudiciaux, adj. m. frais p., en⸗ 
nalta fuoritettawat fustannutiet oikeus 
denkäynnisjä. 

Präjudieiel, elle, adj. joka on vat- 
faistatva ennen uin loppirpäätös afias- 
ja woi tulla. 

Préjudicior, v. n. tehdä määrnyttä, 
loukata, mahingoittaa, olla haitakfi. 

6, m. ennen tehty päätös, joka 
woi olla osmwiittana ſamankaltaiſesſa 
afiasja, prejudikati; hymä, paha enne; 
taila-nslo, ennakkoinuto, turha luulo. 

juger, v. a. antaa fyrjäjeiklan 
fubteen mälipäätös, jota ilmaiſee itfe 
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pää-afian ratkaifemista; arwata, arwel⸗ 
la, tutfimatta päätellä; p. une gues- 
tion, rattaista afia tyystin tutkimatta. 

Prölart, m. termamaippa, prejeuns 
ninti. 

80 Prölasser, v. r. pðyhlistelld, ves 
hennellä, ifotella. 

Prölat, m. ylhäinen pappi, ylhäis- 
arvoinen pappi. 

Prélation, f. lasten etu-oikens ifä- 
wainajien wirfothin. 

Prélature, f. yljäinen pappis-arto; 
ylhäijet papit paamwin howisſa. 

Prêle, f. forte (eguisetum); p. d’hi- 
ver, fangaskorte (eguisetum hiemale). 

Prélegs (gs ei äänny), m. etu-oja 
jalamattomasta pefästä. 

réleguer, v. a. testamentata oteta 
tamalfi Jalamattomasta pejästä. 

Prêler, v. a. tangaskortteella hieroa 
J. filttelkä. 

Prélèvement, m. ennafolta ylöskan⸗ 
taminen 1. pois luleminen. 

Prölever, v. a. ennalta vibstantaa 
1. Infea pois. 

Pröliminaire. adj. edelkäklänpä, wal⸗ 
mistawa, alustava, alullinen, jobbat- 
tama. 

Préliminairement, adr. ennalta, en: 
nalolta, alukfi. 

Pröliminaires, m. pi. allu-määräyt- 
jet, allukeskustelut, malmistamwaifet, pe- 
rustawaifet fuostumulfet. 

Prölire, v. a. lutea enfimäinen for 
vehturi. 

Prélonge, f. toumi, joka tykkiä bis 
nataan yiöemäesjä. 

Prélude, m. altufoittelu, jobbantofü- 
wel, prefubio (foittaesfa); (kuw.) Hanke, 
alluehritys. 

Pröluder, v. m. foittaa johdantofä. 
meleitä; (kuw.) tunnustella hankkeen 
mabbollijuutta, yriteliä. 

Prématuré, 6e, adj. feslen tullut 1. 
lypiynyt, ennen-aikainen. 
Prématurément, adv. ennen aifaan- 

ja. 
Prématurité, f. tesfenfypfyminen, 

stuleemtuminen, ennensailainen Lkypjy- 
minen. 

Prömöditation, f. ennalta itfeffenfü 
aprifoitfeminen ]. miettiminen. 

Prémédité, 6e, adj. ja part. mies 
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titty, apriloittu; de dessin p., ehdol⸗ 
lanſa, ehdollifesti, täydellä aikomukſella. 

Prömöditer, v. a. ennalta miettiä 1. 
apriloita. 

Prémices, f. pl. efilot; (kuw.) ſy⸗ 
bämen enfi märähdykjet; paklitukjen al. 
fu-ajat. 

Premier, ère, adj. enfimäinen, alfu; 
etemwin, paras; enfinen; le p. venu, 
enfitullut, enfitulija; p. lait, jnusto- 
maito; recouvrer sa p-e santé, päästä 
entijeen termenteenjä; premier wirla- 
nimityk«isjä merlitfee ylin, pää-, enfi- 
mäinen, 

Premier, m. etufäfi (pelisjä); enfi- 
luolfalainen (koulupoika); enfilerros 
ralennuffesfa; — p-s, pl. enfi riwi 
näytelmähuoneesja. 

Prémontré, 6e, s. premonstranfis 
munlli, -nunna. 

Prémotion, f. Jumalan ennättämä 
mailutus thmijen toimiin. 

Prömunir, v. a. ennalta linnottaa, 
twarustaa ]. hankkia. 

Prenable, adj. jota on mahdollinen 
wallottaa, woittaa, ottaa 1. faawuttaa. 

Prenant, nte, adj. ottawa; jolla on 
oilens ottaa. 

Prendre, v. a. ottaa, Pouraista, ta- 
mwottaa, tarttua, käydä füfiffi: p. le 
mors aux dents, ruweta farlaamaan 
Ghetwofesta] ; p. les armes, ryhtyä afei- 
n; on ne sait par où le prendre, — 

mistä häneen käwiſi kiinni, (Eure) — 
mitenlä büntä faift tairontetutfi; pukea, 
ottaa päällenjä, käyttää [maatteista]: 
J'ai pris une chemise blanche, olen 
pulennt puhtaan paidan; p. le deuil, 
pufentua murbewaatteifin; p. l’habit, le 
voile, ruweta munliffi, nunnaffi; p. la 
cuirasse, mennä fotapalwelutieen ; faa- 
pata, fiepata, waraëtaa, ryömätä, anas- 
taa, wallata, wallottaa: p. par la queu, 
käydä häntään kiinni; p. par le corps, 
tarttua fuolimyöhön; p. par force, 
anastaa mäkimallalla, wäkiwaltaiſesti 
miedä fotapalmelukjeen, wäkiwallalla 
Gämäistä tyttö; p. Vassaut, wäliryn- 
nälölä wallottaa; mangita, ottaa wan- 
gikfi, ottaa fiinni; pyytää, metfästä- 
mällä faada: p. à la ligne, à l’ha- 
megon, ongella faada, onkia; p. à la 
course, juoljusja ammuta 1. faaba 
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kiinni; p. un rat, pettää, jäätä laukee- 
matta [pyöjystä], (kuw.) raueta; Hyö- 
lätä, farata päälle; & les ennemis en 
flanc, hyökätä fimulta wibollifin; p. 
qn en trahison, pettää, kawaltaa; ta: 
mata, löytää, ottaa Kiinni, heijattaa jolin 
pahanteosja; p. à voler, tamata wa⸗ 
rastamasja ; p en flagrant délit, ta- 
wata merefjeltä 1. itje toimesfa; la 
fièvre Va pris, Häntä on taudin punéla 
taivottanut; la peur le prit, pelto wal⸗ 
taft hänet; la pluie nous prit, fabe 
faawutti meitä äffi-arioaamatta; nant- 
tia ruokaa, juomaa, lääkkeitä j. m. e.: 
je m'ai rien pris de la journée, ex 
ole mitään fyönnyt fofo päimänä; p. 
un verre de vin, du thé, juoda lafi 
miiniä, teetä; p. les eaux, juoda ters 
meyslähdettä; p. du tabac, nuuéfata; 
p. du repos, fuoata; joutua tautiin, 
jaastua: 1] a pris le mauvais air, il- 
ma on hänet jaastuttanut, hänelle tau- 
din tuottanut; ryhtyä, ruweta, jaada: 

. de mauvaises habitudes, tottua pa- 
hoihin tapoihin; P le galop, ruweta 
(antaamaan; p. le sel, févbü fuolai- 
(effi; p. le temps comme il vient, 
joweltua aikojen, olojen mukaan; p. 
congé de gn, fanoa jäähymäijet, jät: 
tää Gymästi; otaljua: prenez le cas, 
otalfukaatte femmoinen tapaus; laina- 
ta, faaba 1. tuoda jstkin Lirjallijesta 
teoljesta; ottaa palmelukjen, awukſen⸗ 
ja: p. femme, mennä naimifiin; tuot: 
taa, tulla noutamaan: jirai vous p. 
en passant, obitje mennesjäni tulen 
teibät noutamaan; ottaa baltuunfa, 
goltaaljenfa, tehdäkjenfä j. m. e: pä 
erme, wourata maa; p. un logement, 
wourata ]. hyyrätä huone; p. à for- 
fait, à tâche, ottaa urafalle, fappale- 
malinfla; lähteä, mennä, fullea (mat: 
fuétawaifista]: p. la route d'Italie, 
matlustaa Staliaa Pohden; p. la voie 
de terre, fuïfea maamattaa; prenez 
ce sentier, menftäät tätä polkua myö: 
ten; p. la diligence, lähteä funtiwau- 

| nuilla; täfittää, ymmärtää, felittää: il 
| prend mal ce passage, jin fäjittää 
En pailan määrin; vous prenez mal 
' mes paroles, fäfitätte wüdrin, käfitätte 
määrältä puolelta —; p. en bonne 

, part, lääntää parbaaffi; p. à la lettre, 
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firjaimen mukaan felittää; p. du plai- 
sir à gc., faada huwitusta jstlin, pi- 
tää huwinanſa; p. de la haine, ru: 
weta mihaamaan; p. de Vintöret à 
gn, fuofia itu; p. le mal VPautrui en 
pitié, fääliä toijen onnettomuutta; p. 
son temps, tehdä fopimalla ajalla, jou, 
tuesfanfa; p. le temps de qn, mu- 
fautua toifen ailaan, odottaa funnes 
toifelle tulee tilaifuus tehdä jkin; p. 
temps, waatia aifaa; ce cheval prend 
quatres ans, hemonen toetää folmatta 
releä; p. du corps, lihoa; p. des in- 
scriptions en droit, lirjotuttaa itfenjä 
lainopillijeen tiedeluutaan; p. sur soi, 
palottaa itfenjä mieltänfä malttamaan, 
(myös) ottaa mwastatakjenfa; p. gn par 
ses propres paroles, näyttää jlun 
omista fanoista hänen oleman mwääräs- 
jä; (à) : p. à témoin, ottaa todistajalfi; 
p. une chose à tache, päättää teb- 
bälfenfä; (pour): p. qn pour une 
dupe, pitää helposti petettynä; J an 
pour dupe, pitää narrinanja; [ubstan- 
timin fansfa: p. racine, juurtua; p. 
forme, muoboëtua; p. fond, ulottua 
pohjaan; p. pitié, fääliä; p. jour et 
heure, määrätä päimä ja tunti; p. 
langue, fuulustaa. 

Prendre, v. n. (sur) fäästää, [ääs- 
tyttää, miukentaa; il prend sur sa 
nourriture, sur son nécessaire, ela⸗ 
tuffenfa niufentamalla 1. tärkeimpien 
tarpeiden fupistamalla hankkia jkin; p. 
sur son sommeil pour travailler, [ÿ- 
hentää mafusaifanfa työntekoa warten; 
poiketa, lähteä, mennä jfin tietä myös 
ten: p. à droite, par-ici, lääntyä oi: 
fealle, mennä tämän lautta; juurtua, 
ruveta fasivamaan; mielyttää, fattua 
1. pystyä mieleen [Tirjallijista teokjis- 
ta, fompafanoista j. m. f.], menestyä: 
ce jeune homme a bien pris dans 
le monde; tarttua, käydä fiinni, pys- 
tyä: l’encre ne prend pas sur un pa- 
ier huilé; fyttyä: le feu a pris, wal- 
eanmwaara on fyttynyt; farrastaa kur⸗ 

lusfa, pistää nenään; juosta, piimetü, 
piimettyä; käydä jäähän, jäätyä; jou- 
tua tautiin; la fièvre lui a pris, hän 
on joutunut kuumetautiin; erinätjiä 
laufetapoja: bien lui a pris d’être 
averti, olt hänelle onnelfi, että fai tie» 
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| tää; il lui prendra mal, il en pren- 
dra mal, fiitä hänelle wielä tulee pas 
hat; (à) olla balullinen jhkin. — Se 
P., v. r. tarttua fiinni, läydä fiinni, 
talistua: ne savoir où se p. olla 
neumottomana mihin ryhtyä 1. mitä 
tehdä; le renard se prend rarement 
aux pièges, tettu fäÿ barwoin kiinni 
rautoihin; läytettää [fanoista]: cet ad- 
jectif se prend substantivement ; hyy⸗ 
tyä, juosta, piimetä; se p. à, ruweta, 
ryhtyä: elle se prit à pleurer, ryh⸗ 
tyi J. rnpefi itkemään; (à gn) täytä 
i fimppuun, fuututtaa, rynnätä; 
s’en p. a gn, fyyttää, panna jlun 
ſyytſi; s’y p. bien, mal, tulla bywin, 
pahoin toimeen, fuorittaa afianja hy⸗ 
win, pahoin; se p d'amitié pour qn, 
ruweta jlulle ystämälji; se p. de vin, 
päihtyä; se p. amour, rakastua toi- 
nen toifeenja; se p. de paroles avec 
gn, kiistellä, mäitellä; se p. aux che- 
veux, läydä toinen toifenja tukkaan 
fiinni. — A tout p. adr. laiffi yh⸗ 
teenlaskettuna, niinkin, fittenkin. 

Preneur, euse, s. jolla on tapana, 
jola Päyttää, käyttäjä; pyytäjä; hyyry⸗ 
läinen, mouraaja; p. de café, kahwin 
juoja, jolla on tapana juoda kahjwia; 
p de tabac, nuuskaaja; 
innunpyytäjä. — adj. 
kaapparilaiwa. 

Prénom, m. ristimänimi, ristinimi. 
Prénotion, f. johdattamaifet, pinta- 

puolijet tiedot. 
Pröoceupation, f. ajatnffen ylfin- 

omaifesti kiinnittäminen jhlin, wajoo⸗ 
minen jhlin aineejen; ennakkoluulo; 
turha fuulo; sans p. ennaltaan päät: 
tämättä. 

Préoccuper, v. a. wallata ajatukjet 
yljin-omaijfesti, pitää ajatutiet kiinni, 
tetyinä; faattaa turhiin luuloihin, en- 
nakkoluuloihin. — So p., v. r. rutveta 
turhiin luuloihin, fyyttä mieltyä. — 

Préoccupé, 66, part. ja adj. mie: 
tisleleroä, ajatukiin mwaipunut; être 

i p. de, ylfin-omaifesti miettiä jfin. 
| Préopinant, m. fe jota äänestää 1. 
antaa lauſuntonſa toifen edellä. 

Pröopiner, v. m. äänestää 1. antaa 
lauſuntonſa toijen edellä. 

P: d'oiseaux, 
ätiment p., 

! 
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Prép . 
Préparatif, m. bante, marustelu, 

malmistus. 
Préparation, f. (2) walmistus; mal- 

mistaminen, laittaminen; läätteiden 
walmistu8; parler sans p., puhua 
walmistufjetta; p. chimique, femial- 
linen laite. 

Préparatoire, adj. malmistama. — 
m. Walmistus. 

Préparer, v. a. twalmistaa, warus⸗ 
taa, hankkia, laittaa. — Se D. r. r. 
malmistaita, warustaita, hankkia, ru- 
weta. 

Pröpondörance, /. ratfaifema woi- 
ma, maikutusmoima. 

Prépondérant, nte, adj. ratlaifetva, 
päättämä, woittawa. 

Préposé, m. johtaja, johdattaja, hoi- 
taja, toimittaja. 

Pröposer, v. a. (&, pour, sur ge.) 
panna ohtajatn, trier , Goitajaffi, 
määrätä jku itsekin. 

Pröpositif, ive, adj. (fieliop.) jota 
fopit edelle ajettaa. 

Préposition, /. (fieliop.) fijajana. 
Prépuce, m. efinabfa. 
Prörogatif, m. etu-vilens, etuus; 

Près, pr . ja ade. lifi, likellä, Iä- 
hellä, — mwiereen: noin, {übes, mel. 
kein, lilimmiten; de p., likeltä, fanta- 
päisfä; serrer gn de près, tomin abs 
distaa; à cela p., je poisluettuna, paitfi 
fitä; à peu près, melkein, mähää wailla; 
à beaucoup p.. ei finnepäinkään; de 
trop 2 rian liteltä. 

SAS, m. enne, 
ennustus. 

Prösager, v. a. ennustaa, aawistaa, 
tietää; gro voit 

esbyopie, f. pitkänäköifyys. 
Presbyte, a A - Pittänätöinen 
Presbyt 6, adj. papillinen, : 

pappis⸗; — P., pappila. 
Presbyté ytöranisme, f. Presbyterta- 

nisme. 
1 oshytöro, m. pappila; fonfisto- 

" Presbytörial, ale, adj. 1. Presby- 
törale. 
Eroshyterianisme, m. Presbyteri- 

läieten labfofunta Cnglannisia. 
Presbytörien, enne, adj. ja s. press 

aamistus, aawe; 
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bytiläinen; preshytiläinen uéfontun- 
nustaja. 

Préscience, f. ennalta tietäminen 
(Jumalan). 

Préscriptible, adj. (lafit.) wanhet⸗ 
tuwa, aikaa woittain woimanfa kadot: 
tatwa; jota moi omakſi jaada ylimuis- 
toifen nautinnon kautta. 

Pröscription, f. ylimuistoinen nau- 
tinto; woimanfa fabottaminen, fun ei 
(aiista määrä-aikaa ole noudatettu; 
füsty, määräys, [äät$s. 

Pröserire, v. a. jäätää, määrätä. — 
v. a. ja n. ylimmistoijen nautinnon 1. 
laiminfyöbyn lailliſen fanne-ajan faut 
ta omistaa. — Se p. v. r. fabottaa 
woimanſa laillijen määrä-ajan laimin 
lyömifestä; fitontua; délai prescrit, 
walitne-aika, wetomifen aika. 

Préséance, f. oifens enfimäifeen paile 
taan, istumapaillaan; etemwyys, Lore 
feampi arvo. 

Présence. f. läsnä-olo, läenä-olemie 
nen; en p. e tout le monde, faitfien 
läsnä-ollesja, kaikkien aikana; se te- 
nir en la p. de Dieu, pyjyä Ars 
lan FPansja yhteydesjä, pitää I. fil 
mäinjä edesfä; être en p., olla (äenä, 
faapuwilla; p. d'esprit, nopeanenwof 
fuus, TL mie entyroen. 

Présent, nte, adj. füsnt olewa; ny- 
fyinen, olema; ja p- -e lettre, L. la pré- 
sente, myötäjeuraama 1. tämä tirje; 
neurvotas, tarffa, boffaawa; il n’est 
jamais p., hän on aina Gajamielinen. 

Présent, m. lahja, lahjotus; nykyi 
(116, nyky: -aifa; (fieltop.) prefens ; à 
p., tätä nykyä, nyt, tähän aikaan. 
Prösentable, adj. näytettämätji, tar- 

jottawatlft, efiintuotamalfi, ebbotelta- 
var telmollinen; fiewä ulkonäöltänjä. 

Présentateur, trice, s. fe, jolla on 
oikeus ehdotella papiklijeen wirkaan. 

Présentation, f. efittäminen, efike 
| tuominen, näyttäminen, eflin antami- 
nen; oikeus ehdottaa mirkaan afetetta- 
af wirka⸗ehdolle pantawaffi; cette 
place est à la p. du ministre, mi- 
miétert panee ehdolle fiihen mirkaan; 
la p. de la Vierge, neitfyt Maarian 
uhri (latofinen kirkkojuhla). 

Présentement, adr. tätä nykyä, nyt, 
nyly-ailaan. 
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Présenter, v. a. tarjota, tarita, ans 
taa, jättää; efittää (jklu Henkilö toijelle 
tutuétamifen wuokfi); tuoda efille, näyt 
tää, antaa efille, ejittää; ehdottaa mire 
faan, palkinnon faamifeen; kääntää; 
toetella, fomittaa paikallenja; p. la ba- 
taille à Vennemi, tarjonta taisteluun; 
cette affaire présente de grands 
avantages, afia näyttää tarjootan fuu- 
via etuja; p. les armes, tehdä funnia 
(fotamiehen temppu): p. le flanc à 
l'ennemi, tääntää tylli wibollista mas: 
taan; p ja serrure, foetella 1. ſowit⸗ 
taa fuffu. — Se 2 v. r. tulla efille, 
faapuwille, näklymille; näyttäitä, näyte 
tää jltkin; ilmaantua; täyttäitä, käyte 
tää itfjenfä; il se présenta une diffi- 
culté, toailea lohta ilmaantui; ce nom 
ne se présente pas à ma mémoire, 
fe nimi ei jonbu mieleeni; se p. chez 
qu, tulla tervehtimään; se p. pour 
une place, Galea wirka. 

Pröservatear, trice, adj. fuojelewa, 
mwarjelema, turwaawa. 

tif, ive, adj. fnojelewa, 
warjelewa. 

Préservatif, m. ehläfin, estytyeläätke. 
Préserver, v. a. fuojella, marjella, 

ehkäistä. 
Présidence, /. efimiehyys, pubemie- 

ben, puheenjohtajan, peettentin wirka 
L toimi; jfun efimiehyyden aika. 

Président, m. efimies, puheenjohtaja, 
prefibenti. 
Brésidente, f. puheenjohtaja-nainen ; 

prefidentin routa. 
Prösider, v. a. ja n. olla efimie- 

benä, johdattaa; (à) olla efimiehenä; 
johdattaa, hallita, fnunnittaa. 

Présidial, m. eräs ala-oikensto Rans- 
tasfa. 

Prösomptif, ive, adj. fanotaan pe- 
rillijestä joka on lifin lainmääräijen 
erilliſen jälleen, [elä rubtinaaëta joka 
yntynjfä puolesta on mahdollinen bal- 
lituöta perimään; mahdollinen peri- 
mään. 

Présomption, /. armelu, luulo; ylen 
Torkea ajatus omasta itfestänjä, itſe⸗ 
raffaus, ylpeys, itſewiiſaus. 

Prösomptuensement, adv. itſerak⸗ 
taasti j. m. e. 
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Présomptueux, euse, adj. itferakas 
itfewiifae, ylpeä, juifea. 04. 

Presque, adv. melkein, lifimmiten. 
Presgu'ile, J. faarento, niemimaa. 
Pressamment, adv. Bellittämättä, 

[nopumatta, hartaasti. 
Pressant, nte, ad. ftirubtatva, ti. 

rutta füslemd, tärkeä, pakottava; tus- 
fallinen, kimistkwä; ylspäinen, luopu- 
maton, harras. 

Presse, f. tungos, tunto, ahdinko; 
wälinäinen matruufien otto; painin, 
kirjapainin; (huv.) fjanomalirjallijuus; 
eräs perfilan laji. 

Pressentiment, m. aawistus, bai- 

(uw) 
faut 

mio. 
Pressentir, v. a. aamistaa; 

urkkia 1. tutkia jkun ajatutjet: 
le p. sur ce mariage. 

Prosser, v. a. pufertaa, puristaa 
likistää, furivoa, pinnistää; (kuw.): il 
ne faut pas trop p. ce maxime, ei 
faa fitä perisaatetta ulottaa litan fauas ; 
filittää raudalla, rväsfätä; fupistaa, flir- 
tää yhteen, likemmäkft, ahdistaa; hä⸗ 
+ pakottaa, kiimaasti puuttua 
jotkin; hartaasti, luopumatta, litmaasti 
anoa, maatia L pyytää taipumaan, 
myöntymään; viennättää, pakottaa, jous 
buttaa, ftiruttaa; waimata, kiujata, pa- 
tottaa ; mäkifin ottaa matruufitfi. — 0. n. 
mwaatia pikaista apua, pakottaa. — So 
p, 0. r. tunfeutua yhteen, pakkautua; 
rientää, kiirehtiä, joutua. — Pressé, 
60, part. ja adj. puferrettu j. n. €; 
arras, halullinen, Tärkäs; jolla on 
tire; kiireinen, tärkeä; tiimis; je suis 
p. d'argent, olen rahan tarpeesja. 

Pressier, m. työmies Tirjapaini- 
mesfa. 

Pression, f. paino, painaminen, pu 
ferrue. 

Pressis, m. puferrettu neste. 
Pressoir, m. wiiniknurna, wiinipu⸗ 

ſerrin; wiinikuurna-huone. | 
Pressarage, m. pufertaminen ; wiini 

jota faadaan marjoja toistamijeen pue 
fertaesfa. 

Pressurer, v. a. pujertaa ]. funr- 
nita miinirypäleitä, Kehelmiä: tistoa, 
eijata (laittomilla eroilla ja lahjo- 
en ottamifella). 
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Prötendre, v. a. waatia, pitää ot 
feutenanja; mwäittää. — v. n. (a) Ga 
lea, pyrkiä, pyytää; aikoa, yrittää; ar- 
wella, waatia; p. à la main d'une 
femme, fofia jfuta; je prétends par- 
tir, ai'on lähteä. 

Prötenda, ue, part. ja adj. arweltu, 
luultu, fanottu, muta; la religion p-e 
réformée, tuo mufa parannettu us 
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Pressureur, m. tuiinifuuruan foi 
fija. 

Prestance, f. uljas ulkomuoto. 
Prestant, m. principali-fämel uruis- 

Prestation, f. p. de serment, wa 
lanteleminen, wannominen; meronfuo- 
ritue luonnosſa. 

Preste, adj. nopea, wikkeld, riped, 
Perkeä, reipas, rawakla, fnkkela, hilpeä; 
ro.) fukkela-älytnen, nenwokas, wil⸗ 
elä. 
Proste, Prestement, adr. futtelasti, 

rawalkaasti, nopeasti, reippaasti. 
Prestosse, f. nopeus, wilkelhys, reip- 

paus, rawakluus. 
Prestige, m. {oibto, tenbo, noituus; 

(futv.) filmänkumeet, Iumous-, tenbo- 
woima: les p-s de l’éloquence. 

> Prestigiateur, m. noita, tenhooja, 
lumooja, filmänkääntäjä. 

Prestigienx, ouse, adj. tenhollinen, 
(umoowa. 

Prestimonie, f. ylfityisten perusta- 
ma fasja pappispailan ylöspidotfi. 

Prestissimo, adv. (foit.) aiwan no- 
peasti. 

Presto, adv. (foit.) nopeasti. 
Prestolet, m. pappiparka, venttu- 
pi. 

—— adj. arwattawa, luul⸗ 
tawa. 

Préanmor, v. a. arwata, arwella, 
luulla. — v. n. p. beaucoup, trop (de) 
ajatella liian hymää jlusta, itjestänjä. 

Présupposer, v. a. ennalta otakjua 
1. arwella. 

Présupposition, f. ennalta otakſumi⸗ 
nen 1. arweleminen. 

Présure, f. juolfutin, juokjuke (juus- 
on). 
Prêt, m. laina, lainaaminen; laina- 

fumma. 
Pröt, te, adj. walmig, fernas; p. à 

tomber, putoamaifillanja olewa. 
Prétantaine, /. courir la p., fuliet- 

fia, olla kulusſa, Gurjehtia. 
Prêté, m. c'est un p. rendu, fe on 

malju famalla mitalla. 
: t, nte, m. ja f. Balija 

NAN pyytäjä, waatija, joka luulee 
itfellän 
denti; fofija. 

fouto. — s. yllä, morfian. 
Pröte-nom, m. jola lainaa nimenfä 

jokin toimeen, nimenjä antaja. 
étentieux, euse, adj. waatelias; 

foretlewa, teeskennelty. 
Prétention, f. waatinus, wäite. 
Prôter, v. a. antaa lainakſi, lainata; 

p. à intérêt, à usure, lainata forfoa 
wastaan, fisfoa laiton forlo; (furo.) 
antaa awnkſi, auttaa; p. secours, ante 
taa; p. main forte, antoa mirfa-apna; 
p. la main à gc., olla jokin amulli- 
nen; p. l’oreille, attention, faunnel- 
fa, tarfata, ottaa waari; p. serment, 
wannoa wala; p. le flanc à Pennemi, 
jättää kylki alttiikji wibollifen ryntäyt- 
felle; p. au ridicule, antaa nanvulle 
aihetta; armella jkun omalk, jfun te 
temäffi; p. à gn un ouvrage, des in- 
tentions, arwella itu teoljen fymmnitä. 
jälfi, jkulla olewan aikomukſet; ([aim.) 
p. le coté, läintää kylki toista laiwaa 
wastaan. — v. n. wenyä, wirua, an- 
taa myöten. — Se P. v. r. (à) au 
tautua wäliaifaifesti: on peut se p. 
au plaisir; fuostua, antautua awulli⸗ 
feffi, — a. laina: c'est un p à ja 
mais rendre, fe laina ei ilimä palaa. 

Prötörit, mm. (fieliop.) mennyt aika. 
— adj. menneefen aikaan kuuluma. 

Prétérition, Prötermission, /. (fau- 
nopuheliaifuudesfa) huomion pystytä» 
minen pää-afiaan, ſiten että fe ikään- 
luin fikjenjä jätetään; (lakit.) laiklifen 
perillijen ofattomalfi jättäminen testa- 
mentisfa. 

Pröteur, m. romalainen pretori 1. 
maaherra. 

Pröteur, m. lainaaja, lainan antaja; 
p. sur gages, panttilainaaja. 

Prétexte, m. teloftt, weruke, mario, 
& oleman oikeus jhlin; preteu- | estelmys, wälte, peite; chercher p. de 

| querelle, bafea riidan aihetta; prendre 
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p. de, sur qe., prendre pour p., ot: 
taa ſyykfi. 

. Pr , f. preterta, vomalainen 
pulu korkeaſukuiſille; maklasfäätyisten 
lapfien pulu. 

Prötexter, v. a. fanoa ſyykſi, ſyyt⸗ 
tää, werukkeekſi wetää. 

Pretintaille, f. ommeltu reunus 
naisten liepeisfä; fyrjäjeikka; fiwume⸗ 
not, fimutulot. 

Pretintailler, v. a. ommelfuilla veus 
uuffilla koristaa. 

Prétoire, m. romalaifen pretorin 
. tuontio-iétuin, afunto 1. telta obasja: 

teifarikinen Genktwartijasto. 
Prétorien, enne, adj. pretorianiuen, 

keiſarilliſeen henkiwartijastoon kunluwa. 
Prétorien, m. pretoriani, keiſarilli⸗ 

ſen benfiwartijaston ſotamies. 
Prötraille, f. (iwal.) pappijouffo. 
Prêtre, m. pappi; grand p., ylim⸗ 

mäinen pappi; p. habitué, Kirkkoherra, 
efipappi. 

tresse, f. nais-pappi. 
n F. pappiswirla, pappius, 

pappisjääty. 
éture, f. pretorin wirfa 1. palme- 

Iussaila. 
Preuve, f. todistus, toteen nänyttö; 

todistuskirjat liitteinä tirjallifeen teol- 
feen; näyttö, ofotus, todistus; foetus 
(laskennosfa); faire p., näyttöä todekfi, 
mahrvistaa, ofottaa, näyttää. 

m. ja adj. p. chevalier, ul: 
ja8 1. felpo ritari. 

Prövaloir, v. n. päästä twoitolle, 
faada twoitto, woittaa. — So P. v.r. 
(de) luottaa, Täyttää hyödylkjenjä: se 

. de sa naissance, luottaa torfeaan 
tyntyperäänjä; se p. de la faiblesse 
de son ennemi, täyttää wihollijen beit- 
fous hyödykjenjä; se p. de ses frais 
sur la marchandise, tawaran hinnalla 
faaba fustannuffenfa tafaifin. 

Prévaricateur, m. welmollifnutenfa, 
mwirkawalanja rikkoja, uskorilloinen 1. 
walapattoinen ihainen. 

Prövarication, /. néforiffoifuns, wa⸗ 
fapattoifuus, wilpilliſyys, petollijuus; 
tahallanja wirkawalan rikkominen. 

évariquer, v. n. viffoa welwolli⸗ 
fuutenfa, mirkamwalanfa. 
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. Prövenanoe, /. erinomainen tohte- 
liaifuus. 

Prévenant, nte, adj. Yobtelias, hy⸗ 
mäntahtoinen. 

Prévenir, v. a. tulla 1. päästä en. 
nen, ennättää, ehtiä 1. Feritä ennen 
(jhuta); ennättää, estää (jkuta, jfin); 
ofottaa fobteliaifuutta, amwullijuutta; 
edeltäkäjin taimuttaa puoleenfa 1. faat- 
taa puolellenja; edeltäkäfin antaa tieto. 
— $0 p., v. r. ruweta funlemaan, ens 
nakolta olla jkulle wastamielinen. 

Pröventif, ive, adj. estelemä. 
Prövention, f: ennakkolunlo, turha 

luulo; fyytteen 1. kanteen alaijuus; es⸗ 
täminen. 

Prövenn, ue, part. ja adj. ennalta 
mastamielinen 1]. hywänſuopa jlulle, 
ennalolta jokin lunloon piinttymyt. — 
m. ſyytteen⸗ fanteensalainen ihminen. 

Prévision, f. ennalta tietäminen 1. 
näkeminen; — p-s, pl. arwelnt. 

Prévoir, v. a. ja n. ennalta armata 
1. tietää, aamwistaa; hankkia, toimittaa. 

Prövöt, m. johtaja, tarkastaja, bois 
taja; Mylämwonti, fylänwanhin; tuomari; 
rowasti ; tiekuri; p. royal, alatno- 
mari; p. de Paris, efimies Châtelet- 
otfeustosfa. 

Prévôtal, ale, adj. Prévôt'iin fo8- 

Prövötö, f. Prövöt'in wirla 1. kih⸗ 
lakunta; tihlaluuta, prowmastilunta. 

Prévoyance, f. ennalta arwaami⸗ 
nen, buolenpitäminen 1. toimellifuus. 

Prévoyant, nte, adj. ennalta ar⸗ 
maama 1. huoltapitäivä. 

Priapée, f. Daureellinen 1. rietas ru- 
noelma 1. maalaus. 

Prié, m. pyydetty wieras. — adj. 
diner p. päimällis=atria johon jub- 
juhlallijesti pyydetään. 

Prie-Dion, m. vulons-tstuin. 
Prier, v. a. ja n. rufoilla, anoa, 

pyytää; mwaatia mieraalfi; p. de ac., 
anoa jlin; p. de la noce, tutina häihin; 
p. comme pour Dieu, Jumalan tähden 
pyytää; je vous prie, olkaat hymwä. 

ière, /. rufous, anomus, pyyntö. 
Prieur, m. priori (luostarin). 
Prieure, f. prioritav naieluosta- 

tefa. 
| Prieur, ale, adj. priorin oma. 
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Prieuré, m. priorin wirka; luostari 
joëfa on priori; priorin talo. 
Pr 0, m. laimurille määrätty 

profentti rahtituloista. 
re, adj. alleis-=; assemblée 

p, fofous josja walitfijamiehiä mali- |f 
taan; instruction, école p., alfeis-opes 
tus, -fouiu. 

Primst, m. ylhüifin piispa tatoli 
fesfa maasfa, primas; ylhäijimmät 
miehet nykyijesjä Oreekasja. 

Primatial, ale, adj. prima8'in oma, 
primas'in wallan alainen. 

Primatie, f. primas'in armo, luuta 
L afunto. 

Primauté, 
etemin arwo; etukäfti (pelisjä). — 

Prime, f. enfimäinen mäurä⸗ailai⸗ 
nen rukous (katolifilla); mwakuntus- 
malju tulipaloa ]. meriwabinfoa was⸗ 
taan; lehoituspallinto, palkinto; enfi- 
mäinen afema miellailusja; eräs krig 
tallinlaitainen kimi; hienoin espanja- 
lainen willa; eräs Yorttipeli; mme 
nesofa fofonaifesta; mwientipallinto; 
p. de lune, fuun enfimäinen fortteli. 

Prime, adj. warbainen; enfimüi- 
nen; de p. abord, fobta paikalla 1. 
alusfa; de p. saut, älisti, yht'haa- 
waa. 

Primer, v. n. olla enfimäijenä, etes 
mimpänä. — v. a. feliwollifuubesia 
woittaa; (lakit.) p. qn en hypothè- 
que, olla pantti-oifeuben fubteen toifen 
edellä. 

Primerole, f. k. Primevère. 
Prime-sautier, dre, adj. jota miet- 

timättä, pöähtämälä päättää, puhuu, 
kirjottaa 1. toimii, tuittupäinen. 

Primeur, f. laëwien warahin tu- 
leentumijen aita; — p-s, pl. twarbaifet 
hedelmät, wuoden uutifet. 

Primevöre, f. telta-efikkö, orhipää, 
tewäänlempi (primula veris). 

icériat, «m. efimiehen wirka feu- 
rafunnasfa, fapitulisja. 

Primicier, m. efimies [euvalunnasja, 
topitulia a. N 
. Primidi, sn. befabin, wiikon enfimäi- 
Pravdityä vanskalaijen mallankumout. 
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f. etewin fija, etemyys, | ( 

Prin 

Primipilaire, Primipile, m. enft- 
mäinen * äätikkö ]. centurioni ro- 
malaijesja fobortisfa. 

Primitif, ive, adj. alkuperäinen, al 
fus, juuri⸗; (fielioÿ.) mot p., juurt- 
ana. 
Primitivement, adv. alluperäifesti, 

alusta. 
Primo, adv. enfimäifekfi. 
Primogéniture, f. efilois-oifeus, efi 

foifnus. 
ordial, ale, adj. alluperäinen, 

alus, ifi-; les montagnes p-es, allu, 
ikiwuoret. 

Primordialement, ado. alluperäi- 
esti. 
Prince, m. ruhtinas; hallitfija; p. 

royal, perintöruhtinas; p. héréditai- 
re, Iruununperillinen; p. du sang, bal- 
litſewaan Guoneluntaan kuuluwa rubs 
tina8; p. du saint empire, romalai- 
nen waltiorubtinas; p. de l'église, 
farbinali, arkkipiispa (katolinen). 

Princeps, adj. alkuperäinen (käyte 
tään latinalaijen J. greefalaifen teol- 
fen enfimäifestä paino esta). 

Princerie, f. {. Primicériat. 
Princesse, f. vuhtinatar, ballitfija- 

tar, prinfesja; (twal.) pügbleilewa nai- 
nen; alhaisfäätyinen käytökjen puolesta 
epäiltämä nainen. 

Princier, dre, adj. ruhtinaan oma, 
rubtinallinen, — Princier, m. £. Pri- 

en al kä-afiall cipal, ale, ad. pää-afiallin 
pää-, — etewin. en 

Principalement, adv. pää-afialli- 
festi, parhaiten, parhaasta päästä. 

Principal, m. päävafia, päätodta; 
Uä-oma; päähenkilö, päämies, ifäntä; 
onlunjohtaja. 
Prinoipalitö, /. tonlunjohtajan wirla. 
Principauté, f. rubtinallinen armo 

1. fääty; cubtinnuus; ruhtinakunta. 
Erinoipe, m. altufyy, allu, alkuperä, 

salue; peri-aate, perifääntö, 
afutotuns; — p-s, pl. hymät tarto- 
tuljet uéfounon ja fiveys-opin fubteen. 
Aja oipion, m. pillu ruhtinas 1. hal- 
itfija. 
Printanier, öre, ad. fewüinen, ke⸗ 

wääfen fuuluwa; étoffes p-es, ohuet 
(wiran): pe | 

olemanrdj. f. ja f. enfifertainen 
kankaat [umimaatteikfi jopimat. 

itfellänjä 
denti; fofija. 



Prin 

Printemps, m. femät; (kuw.) uno 
vuuden aika. 

Priorat, m. priorin wirla. 
à Priori, adv. démontrer une vé- 

rité à pe näyttää joku mäitös to- 
delft pelktllä järkijohdelmilla tofi-afiois- 
ta Huolimatta. 

Priorité, di etewyys ajan 1]. ijän 
fuhteen: P: ‘hypothèque, warhaiſem⸗ 
i pantti-oikeus; cette question eut 
a p., fe afia otettiin enfin füfille. 

ise, adj. otettu, fiinni-otettu 
j. 1. € L Prendre; peijattu; bien 
pris, foreawartaloinen. 

Prise, f. faalis, pyynnös, pyydäntö; | € 
twallottaminen, anastaminen, ottami- 
uen; être en p., olla otettamana, pois- 
ottamilen waarasfa, tehtämänä (ſhakki⸗ 
ja Diljarbi-pelisjä); de bonne p. laif- 
linen faanti, fäännöllijesti Paapatulfi 
julistettu laima; wangiffi ottaminen; 
faapparin ottama laimwa; fiinni-otto, 
tiinni-käyminen ]. tarttuminen, paikka 
mihin fopii käydä Kiinni: il n’y a 
point de p., ei ole mistä läiifi fithen 
iinni; trouver p., faaba Päfiinjä; trou- 
ver &: sur qu, löytää moittimifen ſyy⸗ 
tä jlusja; donner p. sur soi, antaa 
moitteen fyytä; lächer p., päästää fü- 
fistänfä, Heklittää kätenjä; être hors 

p., olla mahdoton faamwutettaa; hyp⸗ 
pbfellinen, annos: p. de tabac, de 
rhubarbe; Lo Per riita; (lafit.) p. 
de possession, baltuunfa ottaminen; 
p. de corps, mangitfeminen; p. à par- 
tie, tuomarin jäämääminen; p. d’eau, 
mefijohto, oikeus meden johtamifeen; — 
p-8, pl. en venir aux p., ruweta tap- 
peluun; (tkuw.) être aux p. avec la 
mort, olla fnoleman kielisfä. 

Prisée, f. bhinnanmääräys, Hinnan- 
arwio. 

Priser, v. a. panna, laskea 1. ars 
mata Pinta; Liittää, kunnioittaa. — 
Se Pr v. r. itfestänjä paljon pitää 1. 
Inula. 

Priseur, m. hinnan laskija 1. ar- 
mwaaja; huissier p., (wanb.) mwafara- 
mies huutokaupasja. - 
Prismatique, adj. färmiläs, fär- 

miöklinen. 
Prisme, m. färmiö, färmä; färmi- 
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füslaft; ($um.) voir dans un p., ar- 
roogtela omien turhien fautojente an⸗ 
nalta. 

Prison, jf. wantibuone, wankeus. 
Prisonnier, ère, s. wanfi; se rendre 

p., antautua wangikſi. 
Privatif, ive, adj. (lieliop.) epää 

mä, kieltäwä. — m. epäyspartikeli. 
Privation, f. pois-ottaminen, mes 

nettäminen, riistäminen; puute; fiel- 
täymys: s'imposer des p., ottaa puut 
teita Pärfiäkenjä; vivre de p. elää 
monenlaifesja puutteesfa. 

Privativement, adv. epäämäifesti, 
äämällä tamalla; p. à tout autre, 

laiffia muita potsjullemalla. 
Privauté, 5. lifeinen tuttavuus. 
Privé, m. malti, hyyskä. 
Privé, 6e, adj. nljityineu, erityinen; 

falainen; tuttamallinen; keſy; canar 
p., wietejuorfa. 

Privément, adv. tuttamwallifeeti. 
Priver, v. a. ottaa pois jlulta, riié- 

tää, miedä; Lefyttää. — Se p., v. 
(de) menettää; Lieltää itfeltänjä. 

Privilége, m. etu-oilens, oikeus, vf 
finomainen oikeus, primilegio. 

Privilögiö, 66, adj. ja e. etu-oilentta 
nauttima, etu-oileutettu; jour p., päi- 
mä, jolloin ei faa ketään welkawankeu⸗ 
teen panna. 

Privilögier, v. a. antaa etu-oileus, 
oikenttaa. 

ix, m. hinta, arwo; palkka, pal- 
kinto; funnia-, febotus-pallinto; non- 
. polfubinta; p. fait, Käypä hinta, 

Tpetuttu hinta; juste p., tohtuuNinen 
hinta; sans p., Wwerraton, arwaama⸗ 
ton, jolla ei ole pintaa ostajain puut- 
teesfa; de p., tallis-arwoinen; au p. 
de son sang. de sa vie, werellän- 
jä, hengellänſti; au p. de, werrattuna 
jhkin; hors de p., ylen kallis; à tout 

., 108 jollakin; p. pour p. fuhtai- 
esti, toifiinja werrattuina; cela vaut 
toujours son p. fe pitää aina ar» 
wonſa. 

Probabilisme, m. oppi ett'ei löydy 
totuutta, maan ainoastanja todbennä- 
löifyyttä. 

Probabiliste, m. probabilisme'in 
(1. e. f.) tunnustaja. 



Prob 

Probabilité, /. tobennäköifyys, to- 
benmulaifuus; uskottamaifuns, calcul 
des p-s, tobenmulais-fasfento. 

Probable, adj. tobennälöinen, toben- 
mukainen, skottama, luultawa, otat- 
ſuttawa. 

Probablement, adv. arwattawasti, 
tobenmutaifesti. 

Probante, adj. tobistawa; en for- 
me P., laillifesfa, kelpaawasſa muo- 
osſa 
Probation, f. foetus; koetus⸗aika 

(luostariin rupeamista warten). 
Probatoire, adj. acte p., tutkinto» 

toimitus (yliopistoisfa). 
Probe, adj. rehellinen, —8 
Probité, rehelliſyys, hurskaus. 
Problématique, adj. epütietoinen, 

epäiltämä, armeluttama, todistamaton. 
Problématiquement, adv. epätietoi- 

festi, epäiltämvästi. 
Problème, m. problemi, tobistama- 

ton mäite; tehtämä, mastattama, kyſy⸗ 
myös; milä on wailea tüfittät I. ym⸗ 
märtää. 

Proboscide, f. füviä, tärfätormi; 
eräs fuolimato. 

Procédé, m. menetys, käytös; me-|fi 
netys-, toimitustapa; (kem.) tapaus; — 
ps pl. fobteliaat läytöstamat, kohte⸗ 
iaiſuus. 
Procéder, v. n. (de) tulla, lähteä 1. 

faada allunja, fyntyä (jstkin); käydä 
ulds [pyhästä hengestä]; käydä oileut- 
ta, lakia; p. juridiquement, crimi- 
nellement contre ga. haastaa ſiwili⸗, 
rilos-afiasta; p. militairement, baas- 
taa fota-vikeuteen; (a) vyhtyä, ruwe⸗ 
ta; toimia, menetellä: procédons par 
AT fäfitelfäämme afiat järjestyt- 
esfä. 
Procédure, f. lainkäiynti-järjestys, 

emMeno; lainkäynti-kirjat. 
Procès, m. laintäynti, riita-afia; 

fainfüpnti-firjat; p. verbal, pöytäkirja, 
protokolla. 

Processif, ive, adj. lainkäyntiin ba- 
[ninen 1. nopea; rittaifa. 

Procession, f. jublafuitu, juhlajaate 
to, ji ulostävuti [pyhästä Gen- 
ges 

ja joka fialtää fatolifisfa kirkolliſisſa 
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juhlatuluisja Päytetyt vukoukjet ja wire 
ret. 

Processionnellement, adv. jubla- 
faatosfa, faattojärjestykjesjä. 

Procès-verbal, m. {. Procès. 
Prochain, aine, adj. luhiuen, lahei⸗ 

nen, Tikeinen, lähin, fifin; enfintulava, 
tulema, nouſewa — 

Prochain, m. lähtmmäinen, kansſa⸗ 
ihminen. 

Prochainement, adv. ennen pitkää, 
tohdalkoin, piakkoin. 

Proche, adj. läbinen, läheinen, lä⸗ 
—* olewa; lähenewä, tulosſa olewa 
ajasta]; likiſukuinen, likeistä [nêna 
olema; — p-s, pl. fnfulaifet, heimo⸗ 
faifet, omaiſet. 

Proche, prep. ja ado. lifi, lifellä: 
p. de la ville, (tfellä taupuntlia; de 
p. en p, liki toifianja, aiman toijenja 
mieresfä, mähän mältä, paikasta pails 
laan; wäbitellen. 

Prochronisme, m. ajanlaskun erhe- 
ts, fiten että tapaus fanotaan tuonai- 
ſemmalſi tuin fe tobellifesti on. 

Erooidenee, f. Tasteuminen fifälmyk- af 

Procigale, f. eräs heinäfirkan laji 
(tettigonta). | 

Proclamation, f. julistus, julkinen 
lirje fanfalle 1. armeijalle. 

Proclamer, v. a. juitifesti ja jub- 
lallifesti kuuluttaa; julistaa, ilmottaa, 
tiedolfi antaa; julfifuuteen lewittää. 

Procombant, nte, adj. (kasw.) tuih- 
tumifesta kaatunut. 

Prooonsal, m. füsfynbaltija roma- 
laifesja maalunnasja fonfulin mailalla, 
prolonfuli. 

Proconsulaire, adj. prolonfulin-. 
Proconsulat, m. profonfulin wirka 

1. hallitus-aila. * n 
création, /. fiittämys, fiitos. 

Procréer, v. A ittää. 
Procurateur, m. mouiaiben mirla- 

miesten nimitys romalaifesfa mwalta- 
lunnasfa; profuratori (Benetfian ja 
Geunan tafamwalloisja). 

Procuration, /. maltuus, fijaifena 
olo; profura; agir par p., toimia wal- 
tuun nojalla; signer une p., allelir- 
jottaa maltuus, 
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Proonre, f. toimitusmiehen wirfa 
luostarisſa. 

Procurer, v. a. toimittaa, hankkia. 
— Se p., v. r. hankkia itfellenjä 1. toi- 
nen toiſellenſa. | 

Procureur, m. waltuugmies, wal- 
tuutettu afian-ajaja, toimitusmies, afia- 
mies; wirallinen päällelantaja; p. gé- 
enöral, päälletantaja 1. wiskaali hyli⸗oi⸗ 
teustoisfa; p. du roi, päällekantaja 
ala-oikenstoisfa. 

Procureuse, f. procureur’in waimo. 
Prodigalement, adr. tublaamaifesti, 

ylelliſesti. 
Prodigalité, /. tuhlaus, tuhlaaivai. 

fuué, tuhlaaminen. 
Prodige, m. ihme, ihmetyö, fummi- 

tus, hirmiö, fumma. 
Prodigieusement, adv. tummalli- 

ſesti j. n. €. 
Prodigieux, euse, adj. lummallinen, 

i9meellinen, fuunuaton, fummaton, ää- 
retön. 

Prodigue, adj. tuhlaamainen, tuhlaa- 
wa, aulis. — m. tuhlari, tuhlaaja. 

Prodiguer, v. a. tuhlata, huvitella. 
Proditoirement, ad. lawalasti, pet- 

täjän tamalla. 
Prodrome, m. johdanto (lirjallifeen 

teolfeen); taudin vire. 
Producteur, trice, adj. tuottaiva, 

tuottelias, jatoija. — m. walmistaja, 
tekijä, tuottaja. 

Productif, ive, adj. tuottama, tuot- 
telias, fatoija, annollinen, etuifa: p. 
d'intérêt, forfoa lastwawa; terre p-e, 
fatoifa 1. hedelmällinen maa. 

Production, f. fifiämiuen, lifään- 
(niinen; tuote, anti, teos, tuottama 
(luounon 1. taiteen); tuotanto, walmis- 
tus; (lakit.) efiintnominen, efittäminen 
(tobistusliriain oileustoon); oikeus 
toon efittämät todistuskirjeet; (anat.) 
pidenne, pitke. 
Produire, v. a. fiittää; tuottaa, an- 

taa, lantaa, kaswaa (hedelmiä, tuloja, 
foto): luoba, toimittaa, faaba aitaan 
(Cirjallifia 1. taideteokjia); matkaan faat- 
taa, mailuttaa; tuoda eflin 1. efittää 
tarkastettamalfi, huulusteltamalfi; ans 
taa aftalirjat oikeustoon; efittää jku fen- 
raan, tehdä tutukji, anttaa efiin; tehdä 
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(fastusfa). — Se p., v. r. faattaa it 
jenfä tunnetulfi. 
, Produit, m. tulo; tuote; (last.) tu. 
0 8. 
Prodmo, m. (wanh.) efipuhe. 
Proéminence, f. ultoneminen, ulo- 

neminen. 
Proéminent, nte, adj. ulkonewa, 

ulonema. 
Profanateur, m. (pyhien) häpäifkjä, 

jaastuttaja. 
Profanation, /. (pyhien) häpäifemi- 

nen, hämäistys, faastutus; jnkin fal- 
[i8-armoifen törkeä määrinkäyttäminen. 

Profane, adj. (pyhiä) häpäifemwä, 
faastuttawa; epäpyhä, welwollista fun. 
nioitusta loukkaama; maallinen. 
m. jumalanpilkkaaja, pyhien häpäifijä; 
(muin.) jolle ei olint tieto pyhHästä 
myösteriosta uskottu; fimistymätön ]. 
raaka ihminen; (pilkallijesti) henkilö, 
jota ei ole ſeuran jäjen, jolla ei ole 
pääjy fen fofouffiiu; le p. vulgaire, 
taitamaton rahvas. 

Profanement, adv. maallifesti. 
Profaner, v. a. hämäistä, faastut- 

taa (pyh; törkeästi määrinkäyttää. 
Profectif, ive, adj. biens p-s, rin» 

taperintö. 
Proférer, v. a. efittää, lanfua. 
Profös, esse, adj. ja s. jola on luos- 

tarimalan tebnyt. 
Professer, v. a. jullijesti tunnus» 

taa; jullijesti harjottaa, toimittaa 1. 
tehdä; juitifesti opettaa, pitää luen. 
noita. 

Professeur, m. profesfori, opettaja; 
taibe-ammatin harjottaja. 

Profession, f. jullinen tunnustami 
nen J. uskontunnustus; luostarimalan 
teleminen; ammatti, elinkeino, elatus- 
keino; il fait p. de principes fort sé- 
vères, hän tunnustaa, fuofittelee an. 
faran Powia peri-aatteita; faire p. de, 
tunnustaa, (myös) olla olemwananfa, 
fersfata olemananja; p. de foi, 118» 
fontunnustus. 

ex Professo, adv. huolellijesti, tai 
bollifesti; tobellijena tiedemiehenä 1. 
taiteilijana. 

Professoral, ale, adj. profesforine. 
Professorat, m. profteforin wirla. 
Profil, m. tasojen piirteet fimulta 

— 
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fatfottnina; fimue, poskikluma; läpileil. | Pro jon, /. eteneminen, eteen- 
kanstkuwa, läpi- baltileiftans; e p., | päin tullu » (las ) (utujaWo. 
flwulta, n, Täptteittantieera. Pro sivement, adr. yhtämittai- 

Profiler, v. a. 
1. Läpiteittankjesf a. 

Profit, m. woitto, etu, Hyöty, hyö- 
bykki; edistyä, edisty minen; faire p; [1 
de, hyötyä jotkin, ru syödytenjä; 
faire du p., olla uloja, farttuifa, riit- 
tämä; fait à p., tuferwalfi, kestäwälſi 
tehty; mettre une chose p., käyt⸗ 
tää edukfenja, hyödykfenjä ; une ‘amen- 
de applicable au des pauvres, 
jatko, joka lantee maitvaifille; — p-s, 
pl. juomarabat 1. neularabat palweli- 
joille. 
Profitable, adj. tuloifa, tuottamai- 

nen, edullinen, hyötyijä, farttuifa. 
pires v. n. (à, sur) woittaa, Hyö- 

tyä: sur ses marchandises, & un 
marché : (de) tüvttäü hyödykjenjä, edul⸗ 
enja; tuottaa woittoa; hyödyttää, olla 
yödykſi; kaswaa, tarttua, Itjääntyä, 
yötyä, menestyä, lihoa; edistyä. 
Profond, nde, adj. (ywä; fywälle 

tunleiva ; fonttä f mwämielinen, erin⸗ 
pohjainen; waifeasti läfitettämä ; (kuw.) 
lyä, fynikä, juuri; racines p-es, {ÿ- 
wälle tunkewat juuret; p-e silence, 
fywä, fikeä 6 hiljaijuus; Re solitude, 
LAS Mriinäijyys; p. scélérat, paatu- 

Rod m. ſywyys. 
Profondément, ado. fywästi, periu- 

podjin, fikeästi j. m. €. 
fondeur, f. ſywyys, Dreyyemite 

ta; pituus, amaruus; fymämielijyys; 
perinpohjaijnus; käittämättömyny 

Profontié, 66, adj. (wanb. 3 ihrvättä | nen 
kullewa [laiwasta]. 

ément, adv. tuhlaamaifesti, 
blellifesti. 

Profusion, f. tublaawaifuus, ylen- 
paltijuus. 

Progéniture, f. jälkijuku, jälkeijö. 
Prognostio, €. Pronostic. 

tyh T°En0stiqRe, adj. tautia ennns- 

fuwata fimuknivana 

Erogramme, m. programmi. 
Progrès, m. eteenpäin fulfn, ebis- 

A nn i menestys. 
ä ve i enemä, ebis- 
tymä, fartture. | adj 

festi etenemällä tawalla. 
Prohiber, v. a. fieltäü, estää. 

y Prohibitii, ive, adj. Tieltämä, es- 

Prohibition, f. Vielto. 
Proie, f. faalis, ryöstö; oiseau de 

„ petolintu; (fuiv.) il est en p. de 
a calomnie, hän om panettelemifen 
alaifena. 

Projectile, m. beitos, wiekanne; 
fuufa, pommi. — adj. mouvement p., 
miskansliilunto; force p., wiskans- 
woima. 

Projection, /. mistans, heitto; wa- 
laminen; afemaptirros, pernspiirros; 
mouvement de p., 1. Projectile. 

Projecture, f. ulkonema ofa raken- 
nukſesſa. 

Projet, m. ehdotus, ehdotelma, hank⸗ 
feet; luonnos. 

Projeter, v. a. wislata ]. heittää mää- 
rättyyn fuuntaau: p. son ombre, {uo- 
ba warjonfa; tumata pallo ]. muu 
kappale tajapinnalle; (kum.) hankkia, 
ehdotella, tuumia. — Se p., v. r. ul» 
roue, nlota. 

Projeteur, euse, s. yritysten, tuu» 
mien kelfijä. 
Prolégomènes, m. pl. johdanto, efi 

ube 
olepse, f. edeltäkätinen mahdol: 

listen mastamäitteiden fumoominen. 
Proleptique, adj. fanotaan fuume- 

tanbista, jonka punelat yhä taajemmin 
ilmaantumat, profeptilinen ; edeltäläti- 

”Prolstaire, m. furjimman lanjaluo- 
fan — miheliäinen, Turja. 

m. Inrja 1. elannoton 

Prolifère, adj. fanotaan laswista, 
jonta tutista noufee toifia kukkia. 

Prolifigne, adj. fiittämä, fikiämä; 
vertu Paolin fiitosky 

adj. pitkäpuheinen, laaja- 
EST pitkäpiimäinen, ittüllinen. 

lixement, ads. pitläpuheifesti j. 

”” Prolixité, f. pitkäpuheifuus, pitkäl. 
lifyys. 

mäestö. 
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Prologue, m. alfupube, alkumaine. 
Prolongation, f. ajan pitennyö, wii⸗ 

mytys-aika. 
Prolonge, f. hinaustouwi tykille; 

muonarattaat. 
Prolongement, m. pidennys. 
Prolonger, v. a. pitkittää, lykätä 

toistaifekfi; menyttää, pidentää. 
Prolusion, f. affuun pano, wolmis⸗ 

tushanke. 
Promenade, f. fämellys, huwiknlkn 

Galtaifin 1. hewoſella); käwelypaikla, 
ystäilyspailka. 
Promener, v. a. täivellyttää, wiedä, 

faattaa 1. feurata käwellykſesſä, lysti- 
tulusfa; (kuw.) tyhHjilä Iupankjilla wii⸗ 
wyttää; p. des étrangers par la ville, 
fuljettaa wieraat kaupunkia katſomasſa; 
(n p. ses regards, sa vue à (sur) 
qc., filmäillä, luoda filmänjä; p. son 
esprit sur gc., miettiä jfin. — Se p, 
v. r. Päyskennellä, kävellä, ajella lys⸗ 
tilfenjä; allez vous p., menläät mat- 
tothinne. 

Promeneur. euse, s. läeltysjä faat- 
taja 1. jenraaja; lyötifjenjä lämelijä. 

Promenoir, m. täivelypailla. 
Promesse, f. {upaus, fitoumus. 
Prometteur, euse, s. Iupaaja, jola 

ei al’ofaan lupaustanſa täyttää, kewyt⸗ 
mielinen lupausten antaja. 

Promettre, v. a. lnwata; fihlata; 
(kuw.) ennustaa, ennakolta ilmaista. 
— v. m. antaa Gyiwät toimeet; wa⸗ 
Inuttaa. — So 
taa, luottaa jhkin; päättää. — Promis, 
ise, part. ja adj. luwattu; fiblattu; 
terre p-e, luwattu maa. 

Prominence, f. (wanb.) ulfonemi: 
nen. 

Prominent, nte, adj. (wanb.) ullo- 
newa. 

Prominer, v. n. ( wanh.) ulota. 
Promisouité, f. felaannus, hämmen- 

1148, fefaforto. 
mission, j. terre de p., luwattu 

maa. 
Promontoire, m. niemi, niemele. 
Promoteur, m. edistäjä, efiin-anttaja; 

alkuunpanija, nostaja; afiamies 1. toi. 
mitusmies hengellijesjä — vikenstosja, 
luostariefa j. m. €. 
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p., v. r. toimoa, obot: | pel 

Pron 

Promotion, f. wirasfa ylentäminen, 
mirlaan nimittäminen. 

Promouvoir, v. a. ylentää 1. forot- 
taa wirasfa. 

Prompt, pte (p ei äänny), adj. no- 
pea, pilainen, joutuifa, kiireinen, äkkiä 
maihittaiva, reipas, ripeä, kerkeä, raifu; 
Ufkipikainen, äkkitnittu, tuittupäinen; 
avoir la main p-e, olla Pärtäs 1. no- 
pea lyömään. 

Promptement, adv. nopeasti, pikais 
festi j. m. e. 

Promptitude, /. nopeus, reippaus, 
mireys; pilaijuus, äkkipikaijuus, pt- 
laistus, tuittupäifyys; p. d'esprit, käs 
Miytien wireys. 

romptuaire, m. Iyhyt efttyö, lyhyt 
oppikirja, Läfikirja, fompenbio. 

mu, 06, part. ja adj. wirasfa 
forotettu. 
i Pvomulgation, f. julistaminen (la- 
ten). 
Promulguer, v. a. julistaa ]. jnllis 

festi kuuluttaa laki. 
Pronateur, adj. m. muscle p., tais 

mutusjäntäre. 
Pronation, f. mouvement de p, 

lämmenen taivuttaminen alas 1. ft 
jäänpäin. | 

Prône, m. faarna; (kuw.) fotiripi- 
työ, pitfäpiimüifet nuhteet; recom- 
mender gn au po faarnatuolista pt 
tää efirukoulfia jlun puolesta. N 

Pröner, v. a. faarnata jlulle; Hits 
tää, lebua, ylistää. — v. n. ja a. nub- 

a. 
Prôneur, m. faarnaaja; liittäjä, ylis» 

täjä; pitläpiimäinen nubtelija. 
Pronom, m. (Tieliop.) afemo, prono- 

mini. 
Pronominal, ale, adj. afemollinen, 

ronominillinen; verbe p., Se fanan 
ansfa läytettämä werbi. | 
Pronominalement, adv. pronominin 

tamalla. 
Prononcé, m. päätös, tuomio, pääs 

tökjen julistus. N 
Prononcé, 6e, adj. ja part. jnlis⸗ 

tettu, lauſuttu; (kuw.) ſelwästi, jyr⸗ 
tüsti näkymiin astuma J. filmiin pis⸗ 
tää, jyrkkä; caractère P., jyritä 1. 
jäyttäö luonne; ennemi p. ilmi wi- 
bolfiuen, 



Pron 

Prononcer, v. a. ääntää, laufua; 
pubna, efiteMä puhe, laufua, deklamoi⸗ 
ta; julistaa (tuomio, päätös); julli- 
(esti lukea tuomio; faattaa hywin nü- 
tymään, foboamaan (maalauljesja); 
p. un discours, faufna I. efitellä puhe; 
trop p., liian jhriästi faattaa näky: 
wiin (maalautfesia). — v. ». julistaa 
tuomio, päättää, tuomita; laujua aja- 
tuljenja, mielipiteenjä. — Se P., v. r. 
laufua mielipiteenjä, antaa lauſuntonſa; 
ilmaista luonteenja; panna mieli-alan- 
ja näkymiin. 

Prononoiation, /. ääntäminen; efits 
täminen, laufuminen; julistaminen, il: 
mottaminen. 

Pronostic, #. ariwelu, arwaaminen; 
ennustaminen, ennus; ennustawa tuu- 
nusmerlki, enne. 

Pronostication, 7. ennustus, enna- 
Tolta fanominen J. aawistaminen. 

Pronostiguer, v. a. ennustaa, enna- 
tolta ilmottaa, tietää. 

Pronostiqueur, m. eunustaja, en⸗ 
teistä päättäjä. 

Propagande, f. feura, joula tarto- 
tuljena on uskollisten 1. waltiollisten 
oppien lewittäminen; (erit.) lähetys- 
feura De propaganda fide Romasfa, 
propaganda. 

Propagandiste, m. propagandan jä- 
fen ( e. f.). N 

Propagateur, m. lewittäjä. 
Propagation, f. fiittäminen, fiitäntö; 

lijääntyminen, Tarttuminen, lewiämi- 
nen; malon ja äänen lemiäminen 1. 
eteenpäin Lullu. 

Propager, v. a. fiittää, kartuttaa, 
faaba faswamaan 1. menestymään, le- 
mittää. — Se p., v. r. fi'itä, larttua, 
lemwitä. 

Propension, /. fappaleen luonnolli 
nen mietos toijeen; (kuw.) taipumus, 
halu, mieltymys. 

Prophète, m. ennustaja, profeta. 
Prophétesse, f. nais-ennuêtaja, nais- 

profeta, profetisja. 
, prophétie (t = 8), f. ennustus, pro- 
etia. 
Prophétique, adj. profetallinen, en 

nustaiwa. 
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Prophylaotigue, /. 1. Hygiène. = 
Prophylactigue, Li terivebttü [Ki 

[yttämä; remède p., terweyttä fäilyt- 
tämä lääle. | 

Propice, adj. fuofiolfinen, armolli- 
nen, armias; fuotuifa, myötäinen, mu- 
kawa. 

Propitiation, /. fowitus; sacrifice, 
victime de p., fowitug-ubri. 

Propitiatoire, adj. fowittawa. — 
m. armo-istuin. 

Proplastigue, adj. f. ja f. art p., 
taito tehdä mwalans-kanwoja, mallia. 

Propolis, f. tihbennyswaha, jolla me- 
hildiſet tukkimat reiät pefäsjänjä. 

Proportion, f. fubta, fubbe, tafa- 
määrä, fopufuhtaifuus, fopufointo; la 
règle de p., tolmilumun lasku; étre 
en p. avec, olla tajamääräsjä, fopu- 
fubtaifuubesfa jnkin fansfa; p. gar- 
dée, werrallifesti; à p., en p., par p., 
(de) fuhteellijesti, werraten; — p-s, pl. 
mittamäärä: réduire à de petites p-s. 

Proportionnalité, f. teskmäinen fut. 
ta. 

Proportionné, ée, adj. ja part. ſo⸗ 
pufubtainen, ubbanmutainen, jubbal- 
linen, hymwäfuhtainen; bien p., forea- 
wartaloinen. | 

Proportionnel, elle, adj. jnbteelli: 
nen, yhtäjuhtainen, fubbanmulainen. 

Proportionnelle, f. fubbelufn. 
Proportionnellement, adv. werra- 

ten, fubteellifesti. 
Proportionnément, adv. (a) fub- 

teellifesti. | 
Proportionner, v. a. tehdä fuhtai- 

fetfi, jugdanmutaifetji, faunisiubtai- 
jeff, mulauttaa. | 

Propos, m. tansſapuhe, pakina, puhe; 
puheen-aine; tyhjä juoru, panettelemi- 
nen; aikomus, tarkotus; changeons de 
p., mauuttafaamme puheen-ainetta; à 
guel Pa" midjä ailomukljesja; à p. dé- 
Libéré, täydellä aifomutiella. — A p, 
ado. fopimwaan, mufawaan ailaan, pai- 
lallenja, mukamasti. — adj. ſopiwa, 
mufarwa, paikalle fattuiva. — m. fo» 
| piwa ſyy, aihe: Vä-p. de cette plai- 
santerie, fomppafanan fopima ſyh; (de) 

i fiitä joutuu mieleeni, Poska fiitä on 
Prophétiquement, adv. profetalli- puhe, fiitä muistan; à p. de quoi? 

festi, ennustamaifesti. minkä johdosta? a p. de rien, de bot- 
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tes, fyyttä, tyhjästä, fjopimattomasti ; 
hors Lp 9 m à p. fyyttä, fopimatto- 
masti; à tout p., yhtämittaa, joka tilas- 
fa, fopimalla ja fopimattomalla ajalla. 

Proposable, adj. jota on ſopiwa eb- 
botella, efitellä. 

Propossnt, m. papinlolelas reforme⸗ 
ratutlia. 

Proposant, adj. m. cardinal p, 
Tardinali jofa ottaa mwalan äsken ni⸗ 
mitetyiltä pitspoilta ja efittää ne toi: 
fille Pardinaleille. 

Proposer, v. a. keskusteltawalſi efit- 
tää, ehdotella, efittää; tarjoa; p. un 
prix, määrätä filpapallinto; p. qn 
our un emploi, ehdotella jlu wir⸗ 
aan; p. pour modèle, efilumalfi afet- 

taa. — Se p., v. r. päättää, määrätä, 
aifoa: se p. de faire gc.; se p. gn 
pour modèle, ottaa efilumaljenja. 

Proposition, f. efitys, ehdotus, tar- 
jons; laufe, ofotus; (mittaust.) kyſy⸗ 
myös, tehtämä; pain de p., tatjomus- 
leiwät (Subalaifilla); p. de loi, fati- 
ehdotus. 

Propre, adj. oma; tobellinen, war⸗ 
finainen; ihan famantaltainen; (a) fo- 
pres mutkaa, kelwollinen; (de) oman- 
a johkin, ylfin-omaifesti kelmollinen jb- 
tin;  pubèas, ftirottu, fiistitty, näppärä, 
nätti; il commença le p. jour que 
je finis, — ihan famana päivänä; 
être p. sur soi, käydä fiistisjä mwaat- 
teisja; le nom p., (lieliop.) oma nimi, 
ylfityts-nimijana. 

pro, m. omituinen tuunusmertki, 
omitutfuus; ominaifjuus; perimysmaa ; 
mafituinen merkitys; avoir en p., omis» 
taa; les p-s et les acquêts, perimys- 
ja anfiomaat. 

Proprement, adv. tarloin, tyystin, 
mwarfin, oikein, jäännöllijesti; marfinai- 
festi; flimosti, fiististi, puhtaasti; tai- 
tamasti, taidollifesti. 

Propret, otte, adj. fiemällä, nästi- 
mäinen. — s. hempukka, firoilija. 

Propreté, f. puhtaus, fiisteys, fie- 
mas, jomuus. | 
ori opréteur, m. rontalainen propre- 
ori. 
Propriétaire, s. omistaja; talonbal: 

tija, lartanon-ijäntä. 
Propriété, f. omistus-oilens, omis- 
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tus; omaifuns; kiinteä omaifuus, talo, 
fartano; ominaifuus, luonne, lnonnol⸗ 
linen omituijuus; tarlfuus, fäännölli 
1998 (pudeeelo). NUNN 

orata, m. au p., (uhteellijesti. 
Prorogatif, ive, adj. määrä-ailaa 

pitkittämä, toistaifekji lykkäämä ]. jät- 
täivä. 

Prorogation, f. wiiwytys, toistai- 
ſekſi lykkäys 1. jättäminen; parlamen- 
in noie keskeyttäminen määrä 
ajafft. 

Proroger, v. a. toistaifetfi lykätä 1. 
jättää, pitentää aila; keskeyttää parla- 
mentin istuntoja määrä-ajalfi. 

Prosaigue, adj. projallinen, juora- 
fanainen; (lumw.) runotou, jolapäimäi- 
nen, innotou. 

Prosaiguement, adv. projalla, fuo- 
rajanaifesti, runottomastt. 

Prosaiser, v. n. fiviottaa profalla 
1. profaa. 

saisme, m. jolapäimäinen 1. yle 
wyyttä puuttuwa 1. profallinen lauſe⸗ 
tapa runosſa. 

Prosateur, m. projaisti, proſallinen 
1. fuorafanainen kirjailija. | 

Proscénium (um = 001m), m. (muin.) 
näytelmähuone; (nyt) etunäklymö. 

Proscripteur, m. pannaan julistaja. 
Proscription, /. paunaan juliétami- 

nen, maanpakoon ajaminen; laillifetta 
tutfinnotta kuolemaan tuomitjeminen; 
(luw.) hylkääminen, fumoominen. 

Prosorire, v. a. pannaan julistaa, 
ajaa maanpakoon; laillijetta tutkinnotta 
tuomita luolemaan; Gyljätä, lumota. 

Prosorit, ite, s. pannaan julistettu 
j. m. €, maanpalolainen. 

Prose, f. proja; eräs latinainen 
ylistyswirji katolijesja mesfusfa. 

Prosecteur, m. profeftori, leiffaus- 
tieteellisten harjotusten johtaja. 

Prosölyte, m. ja f. wastakääntynyt 
(ylin uskontoon); wasta tullut fabfo- 
ainen. | 
Prosölytisme, m. tiihto hankkia lah⸗ 

folaifia. 
Prosodie, f. profobia, runous-oppi. 
Prosodique, adj. prefobillineu, ru 

nous-opillinen. N 
Prosopopée, f. vetorillinen ferto- 

mustapa, fun tuollut, poisja-olewa 1. 
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mietitty Henkilö taht eläin 1. Herngetön 
kaln efitetään puhamana. 

Prospectus (s ääntyy), m. pros- 
pelti, “dite jfun bantfeen fuunnitel- 
masta; hankkeen fuunnitelma. 

Prospöre, adj. fnofiollinen, myötäi- 
nen, armias; onnellinen. 

Prospérer, v. n. menestyä, onnis- 
tua, waurastna, hyötyä. 

Prospérité, f. menestys, wauras- 
tue, hyötyminen, onnellifuus, waralli- 
fuus; — p-s, pl. myötäkäymifet. 

Prosternation, f. polwennotfistus, 
polmillenja lankeaminen; jalkain jnu- 
teen lankeaminen; polmwillanfa olemi- 
nen. 

Prosternement, m. polivennottistus, 
jallain juureen laukeaminen. 

se Prosterner, v. r. lankea jallain 
juuveen, polmilkenfa, polmennotkistut- 
ſella kunnioittaa 1. Inmartaa. 

Prosthöse, f. taitotekoijen jäfenen 
afettaminen ihmijen ruuntiifen katken- 
neen 1. puuttumaijen fijaan; (lkieliop.) 
kirjaimen lifjääminen janan alkuun. 

Prostituée, f. baurea nainen, portto, 
aatta. 

Prostituer, v. a. antaa haureudelle 
alttiilfi, antaa hämäistämäk«i; hämäis- 
tä, halventaa, folmentaa, faastuttaa. 
— So p., v. r. antautua hanreuteen, 
elää irstaiſena; Gäwmäistä 1. alentaa it: 
fenfä; se p. à la faveur de qn, bü- 
püilemätiä, Ghäpeääijellä tamalla etfiä 
toifen fuofiota. 

Prostitution, /. haurenteen antau- 
minen, häpäifeminen; häpeällinen mää- 
rinkäytös; bäpeñllinen alttine toijen 
mieliteoille, Himoille; (raam.) epäjuma- 
funs, epäjumalain palmmelus. 

. Prostration,f. Prosternation, (tuw.) 
taintumus, vankeus. 

le, m. ralennuas, jolla on pyl⸗ 
wäitä ainoastanja etupuolella: tem- 
p e p: 

magn onisa m. päähenkilö näytel- 
mäsjä. 

Protase, f. johdanto 1. prologi näy- 
telmään. 

Prote, m. firjapainon faktori; for. 
rehturinlukija. 

tocteur, trice, s. fuofija, fuoje- 
lije, turmwaaja; patruna; proteftori. — 
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adj. a nr turwaawa, ſuojelus⸗ 
ton p., ſuojelusherran tapa. 

Protection, f. fuojelus, turwa, fno- 
fto, puoltaminen, protektioni. 

Protectorat, m. proteftorin arto, 
wirka 1. wirka⸗aila. 

Protée, m. huikentelewa ihminen, bu- 
liwili; eräs polupin laji. | 

Protögö, 6e, s. hoidokas, turivatti, 
lemmifti, fnofituinen. 

Protéger, v. a. hoitaa, turwata, ſuo⸗ 
jella, fuofia. 

Protestant, nte, adj. ja s. protes- 
tantinen, protestantin-; protestanti. 

Protestantisme, m. protestantinen 
uskonto. 

Protestation, f. julkinen ilmotus 1. 
todistus; julkinen 1. warma lupaus 1. 
maluutus; mwastamwäite, wastalauje. 

Protester, v. a. ja m. jullijesti wa⸗ 
luuttaa, todistaa; mannoa; mäittää 
wastaan, panna wastalauje |. walitus 
jlin mastaan. | 

Protöt, m. protesti wekfeliä mas- 
aan. 
Prothèse, £ Prosthèse. 
Protocanonique, adj. hamasta alus- 

ta Panonijelfi tunnustettu [raamatun 
kirjoista]. 

Protocole, m. taamalirja wirallifille 
tirjotulfile; wirkanimitykſien Paawa 1. 
luettelo; aineluettelo biplomatijesja Lo- 
konkſesſa käfttelyistä aftoista. 

Protonotaire, m. protonotario, paa- 
willifen kanslian mirkamies. 

Profosynoelle, m. greelalais-nekoi- 
fen patriarkan 1. piispan fijainen. 

Prototype, m. alkukuva, perikuva, 
kaawa; alkuperäinen teos, enfimäinen 
elfemplari. 
: Protubérance, /. fastwanainen, ntub- 
a. 
Protnteur, m. bolbojan ftjainen. 
Prou, ado. (wanb.) kyllin, paljon; 

peu ou p. fatffi tai ei mitään; ni 
peu ni p., ei mähää eikä paljoa. 

Prou, m. hyöty, etu; bon p., oloon 
onneffi. 

Proue, f. etufeula, tokka. 
Prouesse, f. urostyö, uljas teko. 
Prouver, v. a. todistaa, näyttää to- 

delft; näyttää, ofottaa. 
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Provéditeur, m. eräs wenetfialainen 
wirlamies. 
Provenance, f. tuote; — p-s, pl. 

wientitawarat. 
Provenant, nto, adj. (de) affunfa 

jaapa, tulewa jotkin. 
vende, f. ruolamara, muona ; ſe⸗ 

fuliwilja lampaille. 
Provenir, v. m. (de) tulla, ftyntyä 

1. ottaa allunja jstkin; (à) tulla jtulle 
ofaffi, omaffi. 

Provenu, m. tulo, fato. 
Proverbe, m. fananlasfu, fanan- 

parfi; wlibäinen fananlaskuun perus- 
tuva näytelmätappale, 

Proverbial, ale, adj. jananlaslulli- 
nen, ſananlaskun⸗. 
Proverbialement, adv. fananlastun 

tapaan. 
vidence, / (Jumalan) laitfel- 

11129, edesklatfomus; coup de la p., Ju, 
malan fallissus. 
Provignement, m. maahan paine 

tuista mwuniköynnölfistä uuflen faswat- 
taminen. 

Provigner, v. a. laswattaa werfojen 
maahan painamalla wiiniköynnökfiä. — 
v. m. larttua, lijääntyä. 

Provin, m. iötulkaalfi maahan pai- 
uettu off. 

Provinoe, TA maakunta; maafeutu; 
maajenduu aſnklaat; hengellijen wel⸗ 
jeshuunan maakunta. 

Provincial, ale, adj. maafunnan-, 
maaſeudun⸗; maafendulta olema, pil- 
fulanpungin tapainen. — s. maajen- 
dun afukas, maamoufla, pikkulaupuns 
gin aſnkas. 

Provinoial, m. efimies 1. BGoitaja 
Sengellifen weljeskunnan maatunna8j. 

vinoialat, m. provincial'in mir: 
ta 1. wirka⸗aila. 

Provincialement, adv. maajeudun 
tamalla. | 

Provincialisme, —m. maafunnan 
murre. 
N Proviseur, m. Poulun johtaja 1. rehe 
ori, 
Provision, /. wara, muonamara; 

faire ses p-s, hankkia itjellenjä tar 
peellijet mwarat; (myös tuto): 11 faut 
avoir une grande p. de patience, 
täytyy olla paljon kärjimällifyyttä; mi- 
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tä w esti tuomitaan vikenstosfa 
taipaamalle, ennenkuin lopullinen pääs 
tö8 annetaan; oikeus määrätä hengelli- 
feen mwirkaan; maimanpalklkio, totmi- 
tuspallkio; par p., wäli-aifaifesti, was. 
taifeffi, toistaifekji; — p-s, pl wal- 
tuuslirje hengellijeen mwirkaan. 
—— rm K JA sg 

nen, mwastaifekfi puiymwë L tehty. 
Provisionnellement, adv. wälisais 

faifesti. 
Provisoire, adj. [anotaan edeltäkäfin 

ennen lopullista tuomiota annetusta 
mälipäätökjestä; mäli-aikainen, wastai- 
ſetn ofetettu. — m. mwäli-aikainen olo. 

visoirement, adv. f. Provision- 
nellement. 

Provisorat, m. toulujohtajan arwo, 
wirla 1. palmelussaitla. 

Provocateur, trice, adj. ja s. yle 
lyttämä, kiihottawa; ylkyttäjä, tiihot- 
taja, totettelijä; agent p. pestattu yl⸗ 
yttäj 
Provocation, /. yllyttäminen, tiihot- 

taminen, mietteleminen; miehätys: p. 
au sommeil, wiehätys uneen. 

Proyoquer, v. a. yllyttää, kiihottaa, 
mietellä; miehättää. 
Proxénète, m. wälittäjä, faupanbie. 

roja; parittaja. 
Proximité, /. lilijyys, lähei[yys; li- 

tinen fufula —* lübeifbybesfä, 
ellä. 

de, adj. ylen ujostelema, aino, 
teeslentelemwäijesti hämeliäs 1. fimweä. — 
f. teeskentelemwäijfesti hämeliäs 1. tyly 
nainen. 
Prademment, adr. warowasti, wa 

ruijasti. 
Prudence, f. maromaifuus, wiifaus, 
Prudent, nte, adj. warowainen, wit- 

ſas. 
Pruderie, f. teestennelty ſiweys, ylel- 

linen ujosteleminen. s. 
Prad'homie, J. vebellifuys, wilpittö- 

myys. 
Prad'homme, «m. rehellinen, mwilpitön 

mies; ymmärtämäinen mies; afian- yms 
märtäjä, jota Tompromisfarina otetaan 
ratkaijemaan. 

Prune, /. tuumi; pour des p-s, 
turhista, mitättömistä, lystin mwuoth. 

088, m. wästynä. 
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Prunelaie, f. lunmupnisto, luumu⸗ 
metfä. 
Pranelée, F. Tuumunbuttn. 
Prunelle, f. oratuomen marja; fil. 

mänterä; hieno willafangas ; jouer de 
la p, rallaasti filmäillä. 

Prunellier, m. oratuomi (prunus 
spinosa). 

Prunier, m. luumupuu. 
Prorigineux, ouse, adj. fyhelmäi- 

nen, 
Prurit, m. ſyhelmã. 
Prussiate, m. Chani-bappoinen fuola. 
Prassique, adj. m. acide p., chants 

happo. 
6, m. erää forlea wirlamies 

muinoifisfa Grectan tajamalloisja. 
66, m. rafennus, josja Pryta- 

nit (t. e. ſ.) afuimat ja pitiwät kokouk⸗ 
flanfa; eräs Pasmatuslaitos Hanetasja. 
yPaalletto, f. laulukoulu kuorilaulas 

Psalmiste, m. pjalmista, pjalmien, 
wirften tirjott aja. 

Psalmodie, f. wirrenlaulu, wirren- 
nuotti; (kuw.) ykfitoikkoinen laulu. 

Psalmodi dier, v. m. laufaa wirfiü; 
yl otolla Hänellä lutea. 

saltörion, m. wirſtkannel, pfaltari. 
Psaume, m. pfalmi, twirfi. 
Psautier, m. Dawibin pfaltari, pfal- 

tari-raamattu.. 
Pseudonyme, m. ja adj. telonimi; 

fanotaan téjaififasta jofa Mtetonimelté 
a mittanut firjan, fekä itfe tir. 
asta 
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Puant, nto, adj. haiſewa; törkeä, Gä- 
emit 

, Pub aro, adj. naima-iläinen, mies- 
tuntainen. 

Puberté, j. naima⸗ilä, mieskuntai- 

—E (kasw.) LS 
Pubescent, ke, adj. (tasm.) höy- 

tel. 
Pubis (s ääntyy), m. ja os pubis, 

häpy 
Bibl blic, i ique, adj. yleinen, julkinen, 

yhteinen; yleifesti tietty; droit p, 
valtio-olten8: femme p-e, fille p-e, 
aatta. 

Public, m. yleifö, fatiofas fuufijar, 
fufijafunta; en p., julkifesti 

Publieain, m. (raan.) pubfifani ; 
(pilt.) waltiotulojen ylöskautaja 1. won⸗ 
raaja. 

Publication, f. julistaminen, julfai- 
feminen, funintiaminen, kunlutus, in ne 
listus; p. d’un livre, firjan juffaif 
minen. 

Publicisto, n Janomalehden lirjot⸗ 
taja 1. toimittaja; waltio⸗oilenden tut- 
fija 1. kirjottaja. 

Publicité, f. Jattijuué, yleifyys. 
Publier, v. julistaa, Tnuluttaa; 

faattaa ylefetit 1. julkifunteen: julkaista 
(kirja). 
P liquement, adv. jullifesti. 
Puoe, f. firppu. — adj. lirpunmä- 

rinen. 
Puceau, m. ja adj. m. unori poika. 
Pucelage, m. piifuus, impeys; poi- 

Peora, Psore, m. [yhelmä, robtn. | kuus 
ma, fa 

Paorigue, adj. 
fapia parantaa. 

Psyoch6, f. juuri tehy tjesjä feifomwa 
peili T ota Ciittuu affelin ympäri. 

Psychologie, f. flutiebe, pifologia. 
Psyohologique, adj. ſielutieteellinen. 
Psychologiste, Psyehologue, m. fie- 
* rer . tuntija, pfyko⸗ 

ſyhyinen, kapinen; 

sylle, m. Cärmeenlumooja. 
Paria, adj. ja s. 1. Sternutatif. 
Ptyalagogue, adj. fylleä ajaa. 
Ptyalisme, m. W a! ivation. 

ten amment, adv. haiſewasti; tör- 
e 

Pucelle, f. impi, neitfy; les doc- 
tes p-s, runottaret; la p. d'Orléans, 
Orleansin impi, liikanimi Jeanne 
d’Arc’ille, 

Puceron, sn. kaskas, firpa, retu, met- 
fälude. 

Pudeur, f. ujous, fainous; büme- 
(läifyys, ſiweys; sans p., hävytön. 
Fudibond, nde, adj. ujo, faino, ujos- 

telew 
Pudicté f. ſiweys, fimeellinen puhe 

au 

via Pudigue, adj. fimeä, puhdas, häwe- 

Pudiquement, adr. fimeäeti 
Puer, v. m. Galsta, tulla pahalta; 

- 



Puér 

inbottaa, lettää. — v. a. tnlla jltkin; 
1 pue le vin, hän tulee wiinalta. 

n 6ril, ile, adj. lapjellinen, poika- 
mainen. 

Puérilement, ado. lapjellifesti. 
Puérilité, f. lapfellijuus, poifamai- 

uus. 
Puerpérale, adj. f. fièvre p., lap- 

fivmnoteen fume. 
Pugilat, m. nyrkkijota, nyrititap- 

pelu. 
Puine, m. rifut. 
Puiîné, 66, adj. ja s. jälemmin ſynty⸗ 

nyt; nuorempi; nuorempi eli 1. fifar. 
Puis, adv. fitten, ſittemmin, jäles- 

täpäin; taempana; et p., muuten, entä 
fitten? p. après, fittemmin. 

199.20, m. ammentaminen, meden 
tuonti. 

Puisard, m. faiwos, mihin likawedet 
johdatetaan; kuilu. 

Puiser, v. a. ammentaa; tuoda, faaba 
jotkin. 

Puiseur, m. turpeen nostaja. 
Puisque, konj. fosla, fun. 
Puissamment, adv. mahtawasti, wä⸗ 

Temwästi, pontemasti. 
Puissance, f. walta, woima, mabti; 

walta, herruus; walta, waltalunta, 
waltio, Gallitus; mahtama herra; tar- 
mo, ponft, teho; henkinen woima 1. tyky ; 
waikuttawa ominaifuus 1. woima; lit: | f 
kewoima; (fa8f.) arwokerta; p. mari- 
time, merellä mahtama mwaltio; les 
p-s alliées, liitosja olemat maltaluns 
nat; les hautes p-s contractantes, 
torfeat juostumusta tekemät hallitut 
fet; traiter de p. en p. pitää wer- 
taijenanja, fobbella wertaifenanfa; — 
p-8, pl. Porkeat, mahtamat maasja; 
erää enkelien {uofla; Hautes P-s, yh⸗ 
distetyt Alankomaiden waltiot. 

Puissant, nte, adj. waltias, mab- 
tama; woimalas; woimallinen, tebol- 
finen, wälewä; ylen rikas, mahtama; 
Toofas ja tväkemä; très haut et très 
p. prince, Forkeafyntyinen fuurimal- 
tias ruhtinas. 

Puits, m. taimo; fymä faiwos. 
uler, v. m. tarttua, lijääntyä, 

enentyä, lewitä, 
Pulmonaire, adj. teubfoon kostewa, 

keuhko⸗; (Pasw.) tmillä, keuhokkaiuen. ; 
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Pulmonigue, adj. ja s. feubfotanti- 
nen. 

Pulpation, f. fofeeffi malmistami- 
ne n. 

Pulpe. f. Gedelmäin liha 1. fifus; 
huttu 1. fofe hedelmäin lihasta; p. cé- 
rébrale, aimo-ydin. 
, HJ v. a. keittää hutukſi, fo 
eekſi. 
Pulpeux, onse, adj. lihakas, ytemä 

[hedelmistä]. 
N Pulsatif, ive, adj. tykyttämä, fut 
iwä. 
Palsatille, /. fenfilmä, küello (ane- 

mone pulsatilla). 
Pulsation, f. tyytyä, fykkiminen; 

märähteleminen; mwmärähdys: la p. du 
son. 

Pulsiloge, m. tone, jolla määrätään 
fuonentykytykjen pikaifuus. 

Pulsion, 1. Pulsation. 
Palvörin, m. ſankkliruuti; ruutiſarwi. 
Pulvérisation, f. bienoffi jaubatta- 

minen, hienontaminen. 
Pulvériger, v. a. bienofft faubaa, 

hienontaa; (tuw.) mrufertaa, rutistaa, 
rubhjoa. 

vérulent, nte, adj. helposti hie⸗ 
nontuma; (kasw.) höyteä. 

Pumicin, m. palmu-öljy. 
Punais, aise, adj. ja s. nenästä bai. 

ewa. 
Punaise, f. lude. 

( Punaisie, f. nenästä baifeminen 
tauti). 
Pron (== ponfh), m. k. Ponche. 
Punigue, adj. punilainen, lartago- 

lainen; foi p., fawaluus. 
Punir, v. a. rantaista, lurittaa; fos- 

taa hhwvä pahalla 
Punissable, adj. ranlaistama; van 

faistusta anfaitjema. 
Punisseur, adj. ja m. raufaifewa; 

rankaifija. 
Punition, /. vaulatstus, furitus. 
Pupillaire (11 ei pehmene täsfä ja 

feur.), adj. holhottamaan fostewa; fil. 
mänterään koskewa. | 

Pupillarité, f. ala-ifäifyys, holhon- 
alaifuus, bolbottatwaifuus. 

Pupille, m. ja f. bofbotti, holhokas; 
oppipoika, ottopoita. 

upille, /. filmäuterä. 



4 

Pupi 

Nai m. pulpeti, nuotti-, firja- 

har, ure, adj. puhdas, jelottama- 
ton, mä rentämätön, felmä, oikea; kir⸗ 
las, felkeä, puhdas; peltiä, Ijas; 
turmeltumaton, faastatou, wilpitön, 
wiaton, fimeä; (de) felottamaton, ſaas⸗ 
taton; puhdas, fäännöllinen yes 
teolfista]; en p-e perte, felwin 
piona, turhaan, hukkaan; à p. et pen, 
tylkänänjä. 
Pureau, m. fe fattotiilen oja, jofa|n 

tatoeja on paljaana 1. näkywisjä. 
6 rée, f. fiimwilöitty papu- 1. Gerne- 
—8 
Purement, adv. puhtaasti, ſekotta- 

matta, ſaastuttamatta; wilpittömästi, 
wiattomasti, flueüsti; oikein; ainvas- 
tanja, ylfin-omaijesti; p. et simple- 
ment, ehdottomasti, fuoraan. 

Pureté, f. pubtans; fimeys, faastat- 
tomuns, mwilpittömyys; oileus, jäännöls 
p 

etto, j. lirjotusjanta; eräs pu- 
vainen, magnetillinen (anta. 

Purgatif, ive, adj. ulostamwa. — m. 
ulostaa lääke 1. aine. 

Purgation, f. ulostus, watſanpur⸗ 
faus; nlostus-aine; — p-s, pl. luu- 
fautifet. 

Purgatoire, m. kiirastuli. 
Purge, p d’hypothèque, pant- 

titiinnttn en olettaminen ; tauppata- 
oarain puhdistus ruttojaastasta. 

Purger, v. a. puhdistaa, tirlastaa; 
anitaa, päästää jotkin; kuolettaa 

toe eltakiinnitys; näyttää fyyttömäkfi; 
ulostaa, purata, perata, perata watſa; 
p. la mer de pirates, io istaa 1. wa⸗ 
pauttaa merirosmoista; p. de dettes, 
tehdä meloista wapaakſi. — Se p., 
käyttää ulostus-lääkettä ; mwapauttaa it 
fenjä fyystä. 

cation, 
tus; nitilänpäi Pia. 

: FT "tool jolla kalkki 
pyyhitään herran ehtoollijen jälkeen. 

Phrifler, v. a. puhdistaa, kirkastaa. 
— So PD. 72. r. puhdistua, puhdistaa 

f. Puhdistuo, lirkas⸗ 

itfenfä. 
Puriforme, a ad. wiswanlaltainen. 
Puriste, s. joka ylellijesti harrastaa 

kielen puhtautta. 
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Puritain, aine, s. puritani, eräs ve 
formeratun uskounon lahkolainen Œng- 
fannisfa. 

Purpurin, ine, adj. purpuratwäri- 
nen, 

Purpurine, . malmijaubot, joita Éäÿ- 
tetään wärnisjan feasfa. 

Purulence, f. wiswaiſuns. 
Puralent, nte, adj. wiswainen. 
Pus, m. wiewa, märlä. 

_Puxillanime, adj. arka, arlamielis 

Pusillaninité, f. arluus, arkamieli- 

satula, f. tunmanntplä, näppylä. 
Pastaleux, euse, adj. nyppyineu, 
spin näppyinen. 

ortto, aatta. 
Pa JN m. Vanteellituus; bau- 

reus. 
Putasserie, f. aattojen parisfa elä- 

minen. 
Putassier, m. porttojen puis 
Putatif, ive, adj. arweltu, jualin 

pidetty: päre p 
Putois, m. Pileri (mustela puteo- 

lus); billerinnabfa. 
Patréf j. mädäntämä. actif, ive, 
Putréfaction, f. mü ännys, mätäne- 

minen. 
Putréfait, aite, adj. mädännyt, mü- 

täinen, pilaantunut. 
Putröfier, v. a. mädäntää. — Se p. 

v. r. mädäntyä, mädätä. 
Putride, adj. mätä, mädäntaltaiuen ; 
— mãtãtauti, Auume. 

F. mätä. 
33 De: ja s. ruumiinnes- 

teit (ttistämä: jellainen lääke. 
pygmée, m. füüpid, linnunfotolatuen. 
Pylore, ma. alipuolinen watfanjun. 
Pylorique, adj. alipuolijen watfan- 

uun-, 
Pyramidal, ale, adj. pyramidin muo- 

toinen. 
Pyramidale, ÄÄN eräs kulla (oampa- 

nula pyramida 
Pyramide, /. pyramidi, 
| der; v. n. muodostaa pyra 

mi 
Py Pyröihre, m. fauramo, fauramot 

pyrethrum). 
Pyrötolagie, f. huumetauti-oppi. 
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Pyrétique, adj. fuumetautia paran- 
taa. 
ve Yriforme, adj. päärynän muotoi- 

 Pyrigu adj. tulta toskemwa, tulen. 
f. vautaritfi. 

Pyriteux, euse, adj. rikkilimen, tu- 
lilimen fefainen. 

Pyroboliste, m. feiffitulien malmis- 
taja. 
Pyrolätre, m. tulen palmelija. 
Pyrolätrie, f. tulen palmeleminen 1. 

fumartaminen. 
fyrole, L Pirole. 
-Pyroligneux, Pyromuqueux, Py- 

rotartareux, euse, adj. —ã— 
tainen, pohjaan palanut puu-, ſokeri⸗ 
wiinikiwi⸗happoinen. 
Pyrologie, f. oppi tulesta. 
Pyromance, f. Pyromancie, f. tu- 

[esta ennustaminen. 
—— m. hehkumittari. 
Fyropk ore, sm. lemiallinen aine, joka 

ſyttyn i maota, itfefytytin. 
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| Pyroteohnigue, adj. pyroteluillinen 

 Pyrötigue adj. polttama, ſybwyt⸗ 

N yrrhiguo, adj. la danse p. la 
Pi ila” . J. fotatansfi muinoifllla Grece 

honien, enne, adj. pure on fi” 
lofofillifeen järjestelmään fleptillis 
feen filofofiaan kunluwa; pyrrbonilai- 
nen; epäilemä. — s. Pyrrhon uslolai. 
nen, epäilijä. 

honisme, sm. Pyrrhon filojofil- 
linen järjestelmä; todellinen 1. teesken- 
nelty epäileminen kaikesta olemaifesta. 

ricien, enne, adj. ja s. Pyt- 
hagoran filofofillifen järjestelmän feu- 
raaja. 
Pythagorismo, m. Pythagoran für. 

Myytti Pyth t i Apol le, ythia, naispapp ol⸗ 
on et temppelisjä. ? 

, Pythique, adj. jeux 
Pythi aie ”tilpaleitit Greelanmaasja. 

honisse, /. nais-pappi Delphin 

-8, 

hnie, f. tulenkäyttämis-taito; | temppelisjä; ennustaja-akka. 
lei! —— 

Q. 

*:llä mertityiojä fanoisfa aaneste · 
tään qu == ku 

* Quacre, L. Quaker. 
Quadernes, m. pl. . Carmes, pl. 
*Quadragénaire, adj. ja s. neljän- 

fymmenen wuotinen, nelilymmen- vuos 
tias 

* Quadragésimal, ale, adj. paaston- 
ailainen. 

* Quadragésime, f. enfimäinen fun- 
nuntai paastonia. 
Quadrain, 1. Quatrain. 
Quadran, 1. Cadran. 
* Quadrangle, m. nelilulmio. 
*Quadrangulaire, adj. nelikulmai- 

nen. 
* Guadrat, ate, adj. g. aspect, op- 

position g-e, 90 veteen. mat a plane: 
tein mwälillä. 

 Guadrat, m. (tirjap. ) hmadrati, (myös 

v an ratin, m. (Pirjap.) neliö, (myös 
Cadratin). 

* Quadratique, adj. neliö-; 6guation 
g toifen tontun yhtälö, etmationi. 

*Qua drature, f. wäärämiitmaifen 
umpion nelibitfeminen, neliö, joka on 
tarkalleen määrämitmaifen umpion fo- 
toinen. 

Quadrature, f. wtifarilaitos fellosfa. 
Quaûre, Quadrer, £. Cadre, Ca- 

dre 
, Quadriennal, ale, «dj. €. Quatrien- 

nal. 
* Quadrifide, adj. (tasw.) nelihale 

Toinen. 
* Quadrifolium, m. eräs nelilebtinen, 

apilanklaltainen kaswi. 
38 
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*Quadrige, m. neljällä bewofella wal- 
jastetut waunut (muinoiskanjoilla). 

* ale, adj. nelifimui- 
nen. 
_*Quadrilatère, m. nelifimuinen um- 
io. 
Quadrille, /. jamanpuolifet ritarit 

turnauspelisfä; kadrilji (tansfi). 
Quadrille, m. eräs forttipeli. 
* Onadrinöme, m. algebrainen neli» 

jäfeninen fuuruus. 
* Quadriparti, ie, adj. (lastw.) ne- 

lijaloinen. 
* Quadripartition, /. nelijaloifuus. 
*Quadrisyllabe, adj. ja m. nelita- 

wuinen; nelitamuinen jana. 
*Quadrisyllabique, adj. nelitawui- 

nen. 
* Ouadrumane, adj. ja m. neliläti» 

nen [eläimistä]. 
* Ouadrupöde, adj. ja m. nelijallais 

nen; nelijallainen eläin. 
* Ouadruple, adj. nelinkertainen. — 

nelinlertaijuus; espanjalainen fultara- 
ha; au g., neljään fertaan. 

à Quadrupler, v. a. tehdä nelinker- 
taifekli; kertoa neljästi. — 7. n. tulla 
nelinkertaiſekſi. 

Quai, m. rantakatu, rannas, ranta⸗ 
filta, fai. 

Quaiage, m. !. Quayage. 
Quaiche, f. e:ä8 tamara-aluljen laji. 
Quaimander, j. m. !. Quém.... 
*Quaker, m. fmülüri. 
*Quakerigme, m. fwätürien lahko. 
Qualificateur, m. jumaluus-opin toh⸗ 

tori, jola jälenenä inkwifitioni-oilens- 
tosja määrää fielä tutkittaman rikok⸗ 
fen laatua ja ranfaistawaifuntta (Sta- 
liasſa ja Espanjasſa). 

Qualificatif, ive, adj. faltaifuutta, 
fulua, laatua määräämä. 

Qualification, f. taltaijuuden, laa 
bun, futoun, nimityken, arwonimen 
määräys; nimi, nimitys, arwonimi: 
g. de marguis. 

Qualifié, ée, 
tänjä, laadultan 
fäätyinen; personne g-e, fää 

ifior, v. a. määrätä faltatfuus, 
laatu, ſuku; nimittää, arwonimellä fun- 
nioittaa; antaa nimi kirjalle; (de) pis 
tää, fanoa, arwella jljtin; g. d’er- 

art. ja adj. nimel- 
A määrätty; ylhäis- 
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henkilö. | 

Quar 

ronné, d'impie, pitää wüäürä-usfotfe- 
na, jumalattomana. — Se q., v. r. fa 
noa ]. nimittää itfenjä jkkin. 

Qualité, f. faltaifuus, falta, laji: 
ce vin a de la g., tämä wiini on ta- 
mallista parempi; ominaifnus, tyky. 
taipumus, luonto: les g-s du corps 
et de Pesprit, ruumiin ja fielun omi- 
naifuudet; hywät ammut, hywät luon⸗ 
nonlahjat: il a beaucoup g-s; ylhäis 
nen fääty 1. arwo, tunto, armollijuus: 
c'est un homme de g., forfeararmwoi- 
nen mies; arivonimitys, arvo: il prend 
la g. de prince, hän on omistamananja 
ruhtinaan nimitystä; oleminen jnaklin: 
la g. de tuteur, Golhojana oleminen, 
holhojan wirka; il me dispute ma g., 
kieltää afkan-omaifena olemistani; en 
g. de, ollesja jnakin, fosta on: il 
rocède en g. de tuteur, jän toimit 

holbojawirfan a puolesta; en ma g. 
de père, ollesjaut lä, Poska olen ijä. 
* Gnamguan, m. latinainen mäitös- 

puhe. 
Quand, adv. ja konj. Poska, tun; 

tosta? depuis g.? de g.? mistä ajasta 
jaalla? onko fiitä paljon lun. .? à 
g.? miflfi ajaffi, kuinka pitlälfi ajakki? 
wailfa, mailla fobta; g. même, maifta 
tohta; il le fera g. même, jän fit 
telee, mailla mikä olifi. O. et g, 
(wanh.) yhtä haamaa, yhdestä. 

Quanquan, f. Cancan. 
Quant, (à), prep. mitä tulee 1. fos- 

fee; g. à moi, mitä minuun tulee; g. 
au reste, mitä jäännöljeen tulee, mun⸗ 
toin, paitfi fitä; se tenir sur son g.- 
à-moi, olla marnllanja, pitää puol 
tanja. 

Quantes, adj. f. pl. toutes et a. 
fois, toutes fois et g. miin ufein 
tuin .... 

Quantième, adj. fuinfa mones. — 
m. mitä ja monesto päimä. 

Quantité, f. fuuruus; määrä, pal- 
jous, fuurt määrä ]. joukko; (fieltop.) 
laajuus, arvo (tawunn). 

Quarantaine, /. neljänkymmen-lulu, 
“lanta; neljänfymmenen wuoden ikä; 
Paranteni; ruttojalpauljesja oleminen. 

Quarante, adj. ja m. neljäkymmentä ; 
v ranélalaifen akatemian 40 jä- 
entä. 



Quar 

Quarantième, adj. neljdsfymmenes. 
— m. Neljäslymmenes oja. 

Onarderonner, v. a. (vaf.) tehdä 
reunat pyöreikſi. 

Quarre, j. m. 1. Carr... 
Quart, m. neljäs oja; twuorowabti, 

styö laimasja; g. d'heure, neljäs oja 
tuntia, {marti; g. de cercle, g. de 
nonante, fwadranti; g. de vent, g. 
de rumb, fompasfinwitwa. 

Quart, rte, adj. neljäs; fièvre g-e, 
tolmipäimwittäinen mwilutauti. 

Quartaine, adj. f. fièvre g., fofmi- 
päiwittäinen wilutauti. | 

Quartanier, m. neljäntouotinen met. 
fäfifa. | 

Quartation, f. ſeokſen teleminen, jo⸗ 
hon pannaan ylfi ofa kultaa ja kolme 
ofaa fjopeata. 

Qaartaut, m. mitta, jota wetää 1/, 
muid'ia. 

Quarte, f. lortteli (mitta); kwarti 
(foitannosja, mieffaifusja ja pilettipe- 
lisfü). 

Quartenier, m. {. Quartinier. 
Quarter, ». a. larttaa fyrjästymällä 

(mielkailusja). 
uarteron, m. neljäs oja nanlaa; 

neljäs oja fabasta. 
Quarteron, onne, s. fwarteroni, ſyn⸗ 

tynyt iwalfoifesta miehestä ja mulattis 
naijesta, tahi mulattismiehestä ja wal- 
loifesta naijesta. 

Quarteyer, £. Cartayer. 
* Onartidi, m. neljäs befabin päimä 

ranskalaiſen mallankumouljen ajanlass 
tusja. 

Quartier, m. neljäs ofa; ofa, pa- 
la; neljäs ofa tenrastetusta eläimestä; 
(wanh.) kortteli (1/, kyynärästä); nel. 
jäs ofa muotta, wuofineljännes, kwar⸗ 
tali; palffa 1. malju muofineljännet 
festä, palkanneljännes; luun neljännes; 
laupungin oja 1. fortteli; faman fortte- 
fin afuffaat, naapuruljet; fotamiesma- 
ja, fafarmi, majotuspailla; armo, ars 
mahdus stara wihollijelle); luot» 
tahuone (opistosfa); par g.. neljännet? 
fittäin; entrer en g., sortir de g., men» 
nä wirlatoimituljeen, päästä wirantoi- 
mituffesta; il doit deux g-s de son 
loyer, bünellä on faffi neljännestä hyy- 
työtä maljamatta; un g. de pain, Itis 

595 Ouat 

wänpala; un g. de terre, maanpalsta; 
donner l'alarme au g., lyödä hätä 
rumpua leirisjä; l’alarme est au g., 
ollaan hädäsjä, hämmästykjesfä; g. gé- 
néral, pääkorttiert; demander g., pyy- 
tää armahdusta; point de g., et fes 
tään armahdeta; — g-s, pl. feutu, pail- 
fafunta; fulupolwi. 

Quartier-maître, m. upfiert, joka bois 
taa rylmentin tilikirjat, majotus-up- 
fieri; ala-upfieri merimäestösiä. 

Quartier-mestre, n. (wanh.) ullo- 
Frs ratfuryimentin majotus⸗up⸗ 
ieri. 

* Quartile, adj. g. aspect, ?. Oua- 
drat, adj. 

Quartinier, m. (wanh.) polifisup- 
fieri, jolla oli faupungin kortteli fatfot- 
tamatta. 

in *Ouarto, m. nelitaitteinen fofo 
[Kirjasta]. 

* Onartz, m. kwartfi (limenlajt). 
* Onartzeux, euse, adj. fwartfinfal: 

tainen, -felainen. 
Quasi, adv. mellein, likimmiten. 
Quasi, m. un g. de veau, pala wa⸗ 

fifan reidestä. 
Quasi-contrat, m. (lalit.) teko, josta 

ſyntyy welwotus toista fohtaan wailla 
et nimen-omaista [nostumusta ole. 
r Quasi-délit, m. tapaturmainen ris 
08. 
Quasimodo, f. enfimäinen funnun- 

tai pääfiäijestä. 
* Ynaternaire, adj. neliluluinen; jota 

woi neljään jalaa. 
Quatorne, m. neljä lotteriin ostete 

tua numeroa, jotka kaikki wetämifesjä 
tulemat ulos, foaterni. 
anatorzaine, F. neljäntoista päimwän 

aika. 
Quatorze, adj. neljätoista; neljäs- 

toista. — m. neljästoista numero; nel 
jästoista luun päimä; neljätoista (pi- 
Tetti-peltsjä). 

Quatorziôme, adj. neljästoista. — 
m. neljästoista oja; neljästoista päivä. 

Onatorziomement, adv. neljännelfi- 
toista. 

Quatrain, m. mneliriminen 1. meli- 
märfyinen runo; nelimärjyinen fonetin 
ofasto. 

Quatre, adj. neljä; neljäs. — m. 



Quat 

neljän numero; neloinen, melifilmä; 
neljäs tuun päimä; se mettre en q., 
olla malmis mailla mitä telemään 
(ifun tähden); se tenir à g., wäkifin 
pidättää 1. hillitä itfemjä; comme q., 
paljon, ylellijesti, wahwasti. 

Quatre-temps, m. ne tolme päimää 
tunalin neljänä muoden aikana, joita 
fatolinen Pirkko on määrännyt paasto- 
päimilfi. 

Guatre-vingtiöme, adj. fabbeffas- 
tymmenes; tahdekjankymmenes ofa. 

Quatre-vingt-dix, — -onze, = -dot- 
ze, j. m. € yhdelkjänkymmäentä, yhdet» 
jänkymmentä ykſi, kakſi j. n. & 

Ouatre-vingt-dixiöme, —-onzième, 
j. m. €, adj. yhdeljäskymmenes, yh⸗ 
beffästymmeues enfimäinen. 

Quatre-vingts, m. lahdekſankym⸗ 
mentä. 

Quatrième, adj. neljäs. — m. nel- 
jäs ofa; neljäs luokka (foulusfa); nel- 
jäs kerros (ralennukjesja); neljäs kuun 
päimä; kwarti (piketti-pelisjä ja miek⸗ 
tailusja). VUON 

Quatrièmement, ado. neljäunelfi. 
Quatriennal, ale, adj. jofa tapab- 

tuu tahi toistetaan joka neljäs wnoft; 
fanotaan wirasta, jota toimitetaan joka 
neljäs muoft. — m. wirkamies, joka 
on femmoijesja wirasſa; femmoinen 
wirla. 

* Quatuor, m. fwarteti (laulu). 
Quayage, m. fatamaraba, filtaraha. 
Que, pron. rel. jota, mitä; — pl. 

joita; laufeisfa jotka alkavat c’est, 1. 
est ce, fuomennetaau que ufeilla ,jo- 
ta" fanan fijoilla, tahi jääpi fuomeu- 
tamatta: c'est de vous gue je parle, 
te fe olette, josta puhun, teistä puhun; 
c'est pour son frère qu'il l'a fait, 
weli fe oli, jonka tähden 1. jolle hän 
fitä teki, weljenfä tähden hän fitä teki; 
gwest ce gue vous dites? mitä je 
oli, jota fanotte, mitä janotte? voilà 
ce que c'est, fitü fe oli, fepä fe; où 
est ce qu’il est mort? mi$sfä fe paikka 
oli, josja hän kuoli? misfä hän kuoli? 
c'est là qu’il habite. fiell? on fe paitta, 
joëfa hän afuu, fiellä hän afuu; l’hi- 
ver qu'il fit si froid, fe talvi, jolloin 
oli ntin kylmä, fe talmi, joka oli niin 
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ylmä. — pron. inter. mitä? que fai- 
tes vous? mitä teette? 

Que, konj. että; jupistetuisja lau- 
feisja: filloin Yuin, jos: je sais qu’il 
viendra, tiedän että hän tulee (hänen 
tuleman); c’est que, fe tulee fiitä, fiitä 
fyystä, fyystä että; moi, je dis que 
non, minä mäitän ett'ei, minä kiellän 
1. mwäitän 1. Ityön wastaan; qu'il fasse 
le moindre excès, il est malade, jos 
hän wähänkin baivabtuu kohtuulliſuu⸗ 
besta, niin hän fairastuu; forrelatina 
fanoille tel, quel, même, autre, aussi 
ja fomparatimwien jälleen: luin; tel que 
vous, femmoinen fuin te; votre vin 
est meilleur que le mien, teibän wii- 
ninne on parempi luin minun; aussi 
modeste gu'habile, yötä laino tuin 
taitaakin; tout riches qu'ils sont, 
fuiufa riflaat lienewätkin, maikkapa 
kuinka rikkaat olifimat; tant bien que 
mal, fefä hywin että huonosti, mwält- 
tämästi, niin hymin kuin ofaa; jol'et, 
muuta luin; à qui puis-je me con- 
fier qu’ à vous, — joll'ei teille; il 
ne cherche que la vérité, et hän etfi 
muuta luin totuutta; jotta: approchez 
ue je vous parle, — jotta pubui- 
n teille; fitten Luin, fittä kuin, ennen 

tuin: i] y a dix ans que je ne Vai 
vu, fiitä on fymmenen muotta luin 
olen, tymmeneen muoteen em ole ...; 
je n'irai point là, que tout soit prêt, 
en (ähde finne ennenkuin ...; j'aurais 
eu le meilleur vin, que je n'aurais 
bu que de l’eau ... enfä fittenkään 
juonut muuta fuin mettä; que ... 
ou... que, josto, tahi: qu'il gagne 
ou qu’il perd, josfo hän woittaa tahi 
menettää; que muodostaa tonjuulti- 
wiä: que je meure, mailla fuolifin; 
u’il parte, menlöön matfoibinfa ; qu'il 
asse ce qu’il lui plaira, tehlöön mie. 
fenft mukaan; que je trahisse mon 
ami! minäfö pertaifin ystämätäni! 
que fäytetään Comme, Quand ja Si 
janain merosta laufetsja, jotka feuraa- 
mat näillä fanoilla allamia laujetta: 
quand on est jeune, et qu’on se 
orte bien, luin ollaan muorena ja 
ymäsfä termeydesfä; si vuos le ren- 

contrez et qu'il vous demande, jos 
hän faapuu mwastaanne ja (jos) H 



Que, 

ſyy ..; si j'étais que de vous, jos 
olifin teidän fijasfanne; muutamisja 
laufeisfa afetetaan que laatujanan ja 
être werbin mäliin: cruelle qu’elle 
est, julma, tuin hän onkin, julma, luin 
hän tietysti on; aveugle que vous 
êtes, te, luin olette fokea, (myös) ſo⸗ 
feapa olette; käytetään pontemuuden lis 
ſäämiſekſi laufeelle: c’est se tromper 
que de croire, jola fen uskoo, fe mars 
maan pettyy. 

Que, adv. mintähden? mikfi? que 
n’attendez-vous, miffi ette obota? que 
sert-il de flatter, milfi vupeifi imarte- 
lemaan. 

Que! int. kuinka! mitä! que Dieu est 
puissant, Minta Jumala on mahtama; 
que de services il m'a rendus! mitä 
awultaijuutta hän jentään minulle on 
ofottanut; que de fois! fuinfa monta 
tertaa! 

Quel, quelle, pron. inter. milä, mim- 
moinen; g. homme est ce qu’ un tel? 
milä mies fe on? g. temps fait-il, 
mimmoinen on ilma? guelle heure 
est-il, mitä on Tello? quel qu’il soit, 
tula ilänänjä lieneekään; tel quel, tob- 
talainen. 

Quelconqne, adj. milä ilänänjä, mis 
tä hywänſä; il n’a mal g., hänellä ei 
ole minfäänlaista tantia; Ä n'y a hom- 
me g. qui ne sache cela, et ole vb- 
tälään ihmistä ... 

Quellement, ado. tellement q., niin 
ja näin. 

Quelque, adj. jolu; g. part, josja- 
fin pailasja, mihin ikänt nä; g. jour, 
eräänä päimänä, joskus; g. peu, biu- 
fan; mitä bhymänjä, mitä ifänänjä: 
g rémède qu’on lui donne, mitä 
dälettä ilänänjä. — ado. g. sage qu’il 
soit, fuinfa wiiſas liemeekään; noin: 
il y a g. soixante ans, fiitä on noin 
60 muotta. 
(y oolauetoia, adv. joskus, ſilloin täl 

in. 
Quelquepart, adv. {. Quelque. 
Quelqu'un, une, pron. jolu, eräs. — 

ph que ques uns, -unes, muutamat, 
eräät. 

Quémander, v. n. fulfea ferjuusfa. 
Quémandeur, euse, s. terjäläinen. 
Qu'en dira-t-on, m. fulfupube, juo- 
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rnpuhe, ihmisten puheet (mitä itä fa- 
notaan). 

Quenotte, f. maitohammas, Hamas 
masnyjä. 

Quenouille, f. ruffi; tutti, fuontalo; 
waimonpuolinen fuluhaara; g-s de lit, 
fängyn jalat 1. pylmäät. 

Quenouillée, f. tutti, fuontalo. 
Quenouillette, f. wäbüinen rukki; 

mähäinen tutti 1 fuontalo. 
Quercerelle, f. {. Crécerelle. 
Quercitron, m. tammenluori jolla 

wäriätädn. 
Querelle, f. tora, janffa, lina, jutta, 

riita; g. d'Allemand, tyhjistä finais 
leminen. 

Quereller, v. a. torua, manata, fäte 
tiä. — v. n. jäyhätä, jankata, härskyä, 
finata, riidellä. — So g., v. r. linata 
1. riidellä Peskenänjä, toinen toistanfja 
jättiä. 

— Overelleur, euse, adj. ja s. toraija, 
riitaija, viitamielinen. 

*Querimonie, /. hengellijelle tuoma- 
rille annettu pyyntö faada lupa waro- 
tusfiriotutien julistamifeen. 

Querir, v. a. etfiä tuodakjenja, men 
nä noutamaan. 

* Questeur, m. Loestori (muin. Nos 
masfa); yleifien warojen hoitaja. 

Question, f. tyfymys; ratfaistamwatft 
pantu — — liduttamalla kuuluste⸗ 
leminen, kidutus. 

Questionnaire, m. tiduttaja, joka ki⸗ 
dutukſen toimittaa. 

Questionner, v. a. kyſyä, kyſellä. 
Questionneur, euse, s. ja adj. ky⸗ 

feliäs, kyſelewä. 
* Questure, f. fwestorin mwirka, «wire 

la-aila (vromalaifilla); vrabanboitajan 
wirla. 

Quête, f. etfiminen, hakeminen, tie. 
busteleminen; otukjen ajaminen; antis 
mien, lahjojen fofoominen hymiä tar- 
totulfia warten, kolehti; aller en g., 
ajaa otns jälkiä myöten; ce chien a 
une belle g., on Gymä wainnkoita; fai- 
re la g. dans l’église, folebtilla koota. 

Quéter, v. a. etfiä, hakea; wainna, 
käydä otufjen jälkiä; (kuw.) kärtkiä, 
ahneilla: g. des louanges, fiitoffia 
Tärkkiä ]. pyytää. — v. n. kerätä ko⸗ 
lehtilla 1. almuja. 



Ouöt 

Quéteur, euse, s. almujen kerääjä. 
Queue, f. häntä; pyrstö; wana, warfi, 

tukkaperä (kukkien, lehtien, hedelmien); 
nislapalmillo; pannunmarfi; liemwe; g. 
trainante, laahos, laaholiemwe; loppu, 
wiimeinen pää; muuriin lasketun kiwen | + 
fijäpää; teurastetun lampaan reifipuoli ; 
tynnyri, aami; fiera, fowafin:; laula 
foittokoneisfa; biljardikeppi; à la g. du 
bois, metfän pääsjä; la q. de 
ver a été rude, takatalwi on ollut 
fowa; la g. d’un régiment, rylmentin 
jällijoullo; la g. d'un g, g'n häntä; 
la g. d'un comète, pyrstötähden pyrs- 
tö; la q. d'un moulin, tuulimyllyn 
häntä 1 täänninpuu; faire g., ftifoa 
pitkäsfä vimisfä (päästäkenfä wuoros- 
fanfa); a. à q. perätysten, toinen toi» 
fenja perästä; à la g., en q perästä, 
fantapütsfä, fintereisfü; à la g. leu 
leu, banbentüävnti ; % d’aronde, lämyn: 
haara (eräs tapa liittää puupalafia); 
g. de cheval, t. Pröle. 

Queussi-queumi, adv. ihan famalla 
lajilla. 
= Queux, f. fowafin; g. d’huile, ëf- 
jykimi; keittäjä, kokki. 
= Qui, pron. rel. sing. ja pl. jota, 
jotka, fe Puin, ne kuin, fula, lutka: 
voilà ce qui est beau, tuosjapa on 
jotakin faunista; voilà qui me plaît, 
tuopa on mieleeni. — pron. inter. luo 
ta? tutka? qui — — qui, toinen — — 
toimen; g. ca g. là, toinen fiellä, toi- 
nen täällä; qu va? qui vive? tufa 
fe, kuka fiellt 

* Quia, 
olla tietämättä mitä mwastata, panna 
wastaamattomatlfi. 

* Guibus (s ääntyHy), m. avoir du 
g., olla ſuurisſa rahoisja. 

Quiconque, pron. je tuin, fen ikä- 
nänfä, fufa tahanja. 

Quidam (am — ang), ane, s. eräs 
(mies, waimo); tuntematon; certains 
g-8, muutamat ibmiet. 
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Ouin 

*Quiétisme, m. fe oppi, että kristi⸗ 
tyn pitää pyrkimän erillenjä kaikista 
maatlmallifista toimista, ja Hengen rau- 
hasfja yhdistyä Jumalaan, kwietismo. 

*Quiétiste, m. Pwietismon tunnus- 
aja. 

* Quiétude, f. tymen, ranha, mielen- 
rauha. | 
çRuitboquef, m. nurtfahala, winl- 
i. 
Quillage, m. droit de g. maffu, 

jota fuortttawat laimat enfiterran las⸗ 
fiesfanfa ranskan fatamaan. 

Guille, /. talfa, [aiman-antura, -emä: 
puu, 10011; keili; monenlaisten työla⸗ 
lujen nimitys; filtapyhväs. 

Quiller, v. m. teilata, arpoa kelle 
enfiheitto tulee. 

Quillette, f. istuttamwafji äytettämä 
raidan offa. o. 

Quillier, m. feilinfija; faiffi Leikit, 
foto keilistö. 

Quillon, m. mielan ahma. 
Quin, m. fuolaluoppa meren ran- 

nalfa. 
Quina, m. 1. Quinquina 
*Quinaire, adj. jota woi wiidellä 

jalaa. — m. vomalainen folmannen 
luokan Pofoinen mitalt. 

Quinaud, aude, adj. ällistynyt, Hä- 
wehtynyt, hämmästynyt. | 

uincaille, f. faifenlaifet pienet teot 
fet raudasta, kuparista, mesfinkistä J. 
n. €.; luparirahat, pienet rahat. 

Quincaillerie, f. vauta- ja fupari- 
être à g. mettre à g.,|teosten fauppa. 

Quincaillier, m. rauta- ja fuparis 
teosten fauppias. 

Quinconce, m. miistoristiin igtutes 
tut puut. | 
*Quindécagone, m. wiifitoista-kul- 

mio. 
Quine, m. wiitofet molemmisja beis 

tetyisjä noppafiefa; wiifi lotteriin 08: 
tettua numeroa, jotka faitfi metäesjä 

*Quiddité, f. afian omituinen luon | tulemat ulos, {winterni. 
to, mitä fe itfesfänjä on. 

*Quiescent, nte, adj. (anotaan kir> 
Quinine, f. finini, fiinafuoren fuola. 
Quinola, m. herttapampun nimi res 

jatmesta, jota ei Kännetä, mykkä fir- werfii-pelisfä. 
jain (Gebrean tielesfä). 

hiljainen. 

Quinquagénaire (molemmat qu = 
Quiet, Ote, adj. (wanb.) tywen, | 29), adj. ja s. wiififymmen-wuotias, 

wiidenlymmenenewuotinen ihminen. 



Ouin 

uagésima (molem. qu = %y), 
f. laskioisfunnuntai. 
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* Quintette, m. twintetti. 
Quinteux, euse, adj. oifullinen, kum⸗ 

Quinque (molem. qu = fÿ), | mallinen, itfepäinen. 
Twintetti. * Quintidi, m. wiides bekadin päivä 

Quinquennal, ale (= tyäntkyen), adj. | vanotalaijen Wwallanfumoutien ajanlas- 
8 wiifimuotinen, miifi muotta testämä, 

joka miidentenä wuonna tapahtuma 1. 
muutettawa; fêtes g-es, ja Quin- 
quennales, f. pl. juhla, jota pidettiin 
tunalin mwiidentenä wuonna feifarien 
ailana Romasfa. 

Quingnennium (= fyänfyennioom), 
wiifimuotinen ailafaufi; wiifimuotinen 
Yufusaita yliopistosja. 

Quinquenove, f. eräs pelt fabbella 
noppafella. 

uinquerce (molem. 15), m. 
miifilertainen taistelu, josta kilpailijan 
piti woittaman faadakjenja palkintoa 
(Romalaifilla). 

Quinquérème (molemmat gu= ty), 
f. iviififantainen kaleri (muin.) 

Quinquet, m. eräs lampun laji. 
Quinquevir (molem. qu — 11), m. 

wiifimiehifen hallitukjen jäjen (roma: 
laiſilla). 

Quinquille, m. wiiſimiehinen lom⸗ 
beripeli. 

Quinquina, m. kiinakuori, liinapuun- 
kuori; kiinapuu. 

Quint, adj. wiides. — m. wiides 
oſa, wiidennykſet (wero). 

Quintaine, f. paaluun pystytetty kil⸗ 
pi johon ratſumies harjotukjelfi [yjää 

. heittää es 1. wäkipuukkonſa; tä- 
mäntaltailet barjotutfet. 

uintal, m. centneri; g. métrique, 
100 kilogramme'ia. 

Quintane, adj. f. I. Ouinte, adj. 
. kwintti 1. miides ſawel 

(foit.); alttimiulu; kmintti (piketti-pe- 
fisfä ja mielkailusja) ; hinku, tuflo- 
yskä; oilku, elli, itfepärfyys; paha mieli, 
paha tuuli 1. pää. — adj. fièvre g.1. 
quintane, fuumetauti, joka tapaa funa- 

. Fin mitdentenä päimänä. 
Quintefeuille, f. (tasw.) banbifti, 

Banbenjalfa (potentilla argentea). 
.Quintessence, F kwintesſenſi; (kuw.) 

hienoin, paras, fi 
fin ofa; ydin. 

Quintessencier, v. a. perinpohjin 
tuttia, fowistella. 

ſüüllifin 1. pää-afialli- | | 
| jonka fautta mella julistetaan fuorite- 

a. 
Quintil, ile, adj. aspect g., 72 as- 

teen matka plauetien wälillä. 
Quintille, €. Ouinguille. 
Quintin, m. eräs hieno aiwinakan⸗ 

gas. 
* Quintuple, adj. wiififertainen. — 

m. Witfimerta. 
5 Quintupler, v. a. wiiſikertaiſekſi 

tehdä. 
Oninzaine, f. wiibentoista lulu 1. 

efunta; wiifitoista päimää. 
Quinze, adj. wiifitoista, mwiibestois- 

ta. — m. wiidentoista numero J. Luhu; 
miibestoista piimä; eräs peli. 

Quinzième, adj. wiibestoista. — m. 
wiidestoista oja; wiidestoista päimä. 

Quinzièmement, ads. witbennelfi- 
toista. 

Quiossage, m. wnotien bantaus. 
Quiosse, /. banfarauta, bärfinrauta. 
Quiosser, v. a. hangata muotia. 
Quipos, m. pl. folmitut nyörit, joita 

Perun alku-ajulkaat käyttimät lirjotut: 
fen mwerosta. 

Quiproquo, m. erhetvo, bairans. 
Quis, m. fupariritfi. 
Quittance, f. fuitti, kuittikirja. 
Quittancer, v. a. fuitata. 
Quitte, adj. fuitti, mekaton; fuors 

tunut, pääsjyt, wapaa; être q. à q., 
olla fnittt; être g. envers gn, olla 
fuitti jun kansja, olla wapaa faifista 
fitoumuffista; en être g. pour, päästä 
ilfin; g. pour lavoir, À fitti pääs 
tään; je le prends q. à le ren- 
dre, oëtan fen faupau purfamifen eb- 
bolla. 

Quittement, adv. welatonna. 
Quitter, v. a. jättää, luopna jfusta, 

Pais hylätä; vitfua; päästää, laskea, 
ellittää; peräytyä; wapauttaa, pääs- 

tää mapaalfi, fuitata. — v. n. herjetä 
(pelistä). 

*Quitus (s ääntyy), m. lopputili, 

tutft. 
Qui-va-là? Qui vivo? int. Pula fiellä? 
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(postimiehen huuto). — m. être sur | mitä tlänänfä; comme g., Minka, mi- 
le q., feifoa postisja. 

Guoailler, v. n. buislia hännällänjä 
[Bewofesta). 

Quoi, pron. mitä, jota; je ne sais 
g., en woi fanoa I. felittää mitä lie- 
nee; à g., milfi, milfi tarpeekfi; de q., 
mistä; avoir de g., olla hymisjä wa⸗ 
roisja; sans g., jota paitft; quoi que, 

ten. 
Quoique, konj. wailta. 
Quolibet, m. tyhmä tomppajana. 
Quote, adj. f. g.-part, ofuus, ofinto. 
Quotidien, enne, adj. jokapäimät: 

nen. 
Quotient (= fofiang), m. ojanäärä. 
Quotité, f. määrä-oja. 

R. 

Rabâchage, m. jankutus, julutus, 
mattiminen. 

Rabâcher, v. a. ja n. janfata, jät 
lyttää, matkia. 

Rabâcherie, /. {. Rabächage. 
Rabâcheur, euse, s. janfuttajia, jäte 

lyttäjä, matfija. 
Rabais, m. helpotus, huojennus, alen- 

nus (hinnan); poismetäminen 1. luke- 
minen, mähennys; r. des monnaies, 
taha-arivon Galmentaminen; vendre au 
r., myydä alennettuun Hintaan; don- 
ner, mettre un ouvrage au r., tar- 
jota mähimmin maatimalle; (kuw.) 
mettre gn, qc. au r., balwentaa, alen- 
taa. 

Rabaissement, sn. alentaminen, hal- 
mwentaminen (myös kuw.). 

Rabaisser, v. a. ajettaa 1. panna 
alemmatfi, laskea alemmatji, alentaa; 
halmwentaa, halwekſia; mafentaa, nöy⸗ 
ryyttää, Hillitä; r. un arbre, latmis- 
taa puu; r. la voix, hillitä 1. alentaa 

ädänenſä; r. son vol, alentaa lentonfa. 
SO r., 0. r. nöyrttyä; alentaa it- 

fenjä. 
Rabaner, v. a. (meriw.) feifingeillä 

kiinnittää, 
Rabans, m. pl. (merim.) feifingit. 
Rabat, m. kaulus, lee fauluri (pa- 

in ja tuomarin muin. Ranskasſa); 
immabbus, ponnahdus (pallon); kim⸗ 
mahduskatto (pallohuoneesfa); chasse 
au r., ajojahti. 

Rabat-joie, m. ilon, rauhan häirit- 
feminen; vanhan, ilon hdiritfijä, jörö. 

Rabattre, v. a. alentaa; purata alas; 
laskea, halmentaa, laskea alemmalfi; 
ryykätä ]. räsjätä filetkji laskokſet 1. 
neulomutfet waatteesfa; (furo.) mafen- 
taa, nöyryyttää, lannistaa, hillitä; wä- 
hentää (hinnasta), lukea pois; je vous 
rabattrai de vos gages, luen pois 
pallastaune; r. un coup, mäistää isku 
(miettailusja); r. les avoines, ungata 
auran ovaita; r. un arbre, fatwistaa 
puu; r. le gibier, ajaa otusta. — v. n. 
poiketa (tiestä); limmabtaa |pallosta]. 
— Ser, 0. r. alentua, laskeutua; pot: 
feta jyrkästi tieltä ]. aineesta; (a) tyy" 
tyä, rajantua: il se rabattit à de- 
mander. — Rabattu, ue, part. épée 
r-e, tyljä miella; tout compté, tout 
r., laitli tyystin harkittua. 

Rabbaniste, m. f. Rabbiniste. 
Rabbin, m. juutalaisten Rabbini. 
Rabbinage, m. rabbinien lirjateog- 

ten tutkiminen. 
Rabbinique, adj. rabbinillinen. 
Rabbinisme, m. vabbinien opinjärs 

jestelmä. 
Rahbbiniste, m. rabbinien opin feu: 

raaja. 
Rabdologie, /. eräs faëfutapa nu- 

merolapuloilla. 
Rabdomance, Rabdomanoie, /. noi» 

taſauwalla ennustaminen; laimojen 1. 
malmifuonten loihtuſauwalla etfiminen. 

bêtir, v. a. raa'istuttaa, tyhmätfi, 
tyljäkki laattaa. — v. n. tylfistyä, raa'te- 
tua, eläimen Paltaijetfi muuttua. 

Rabillage, ᷑. Rha ... 
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Rabin, 1. Rabb ..... 
Rabiole, /. {. Rave. 
Râble, m. felkäkappale muutamista 

eläimistä; (iwal.) ibmifen felklä; uu- 
nintola, talkkisnunin korilo. 

Râblu, ue, adj. bartewa, bartiofas, 
lemeäfelläinen. 

Rählure, f. (laim.) fpunninti. 
, Rabobeliner, v. a. huonosti pai- 
ata. 
Rabonnir, v. a. parantaa. — v. n. 

parantua. 
Raborder, v. a. (laiw.) uudestanja 

laidottaa laima. 
Rabot, m. höylä; filitinrauta; fola, 

forilo; faltfilasta; fimilaafa perman- 
nofft laskettawa. 

Raboter, v. a. Gönylätä, filittää, kiil⸗ 
lottaa, tajottaa; (lum.) fiemistää. 

Rabotour, m. hönylääjä. 
Raboteux, euse, adj. offainen, mu- 

kurainen, epätajainen; (kum.) raala, 
fitwoton. 

Rabougri, ie, adj. mähälasmuinen 
ja fuwaton; arbre r., waimwaispuu; 
bois r., twaimais-metfü, väfätkö-metfä. 

Rabougrir, v. n. ja So T., v. r. 
kaswaa matalatfi, wääräkſi, fuibtua. 

Rabouillère, f. faniinin lymy. 
Kahoutir, v. a. furfia, furtata, pai- 

ata. 
JN Habrouer, v. a. tiuéfata, äreäeti kielo 

Hacage, m. (laim.) rakki. 
e, f. voistowäli, renttuwätli; 

hylyt, roska. 
Racambeau, m. (laiw.) rautaren- 

gas joka pitelee luupin mastoa. 
Raccolage, m. {. Raco .... 
Raccommodage, m. laittaminen, pa- 

rantaminen, paitlaaminen. 
Raccommodement, m. fowitus, fo- 

winto. 
Racoommoder, v. a. laittaa, pais 

Tata, parantaa, ajettaa kuntoon; jär⸗ 
jestää, fiimota; fomwittaa. — Se r. 
v. 7. (aveo gn) fopia, rafentaa fowin- 
toa, fopia teskenänjä. - 
Raccommodeur, euse, s. paiffaaja, 

laittaja. 
Raccord, m. yhteen liittäminen 1. 

fowittaminen. 
Raccordement, m. yhteen mulaami⸗ 
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nen, yhteen liittäminen 1. fomwittamis 
Ren. 

Raceorder, v. a. fomittaa 1. liit» 
tää yhteen, tajottaa, filittää; fowittaa; 
(foit.) fämellyttää uudestanja. 

Raccoupler, v. a. uudestanja yhdis 
tää 1. yhteen fomittaa 1. parittaa. 

Raccourci, m. fupistettu kertomus, 
lyhyt oswiitta, ulosweto; efineen wä⸗ 
heneminen faufaifuuden tähden. 

Raccourcir, v. a. lyhentää, fupis- 
taa; ninkentaa. — v. m. lyhetä. — Se 
T., 0. r. Iyhetä, fupistua, niufastua, 
wetäytyä fofoon ; à bras raccourci, tai» 
voutetulla täfimarrella ja tarnonja tas 
aa. 
Raccourcissement, m. Iyhemtämi- 

nen, lyhennys. 
Raoccoutrement, m. paikkaaminen. 
Raoccoutrer, v. a. pailata, parfia. 
_Raccoutreur, euse, s. paiffaaja, par- 

se Racooutumer, v. r. (à) uubes- 
tanfa rumeta wanbaan tapaan. 

Raooroc (c ei äännt), m. coup de 
r., Onnenbeitto, onnenfattuma. 

Raccrocher, v. a. uudestanja riis 
pustaa 1. kiinnittää. — Se r., v. r. (à) 
tarttua kiinni jhkin; (furo.) päästä fel- 
mille, päästä jaloillenja, toipua. 

Race, f. fulu, heimo, fufuperü, ſyn⸗ 
typerä; rotu, laji; la r. humaine, ih- 
mislunta; la r. future, noufema fulu- 
polwi; laisser de r., huonontua fu» 
wustanſa; ce cheval a de lar. on 
hymwää rotua; r. de viperes, Iyylärs 
meiden fifis. 

Rachalander, v. a. anttia fauppa- 
tuttamia. — Se r., v. r. uudestanja 
faaba tauppatuttawia. 

Rachat, m. tafaifin osto ]. ostami- 
nen; lunastaminen, lunastus. 
Rache, f. eräs fuolamitta; (merimw.) 

miima webettn firkilän kärjellä; terwan 
pohjaruoppa. 

hetable, adj. jota moidaan ta- 
faifin ostaa 1. lunastaa, lunastettawa. 

heter, 7. a. ostaa tafaifin, ostaa 
jtin famanfaltaista; lunastaa; (lum.) 
hymälfi tehdä, fomwittaa, korwata, fo- 
wittaa: r. ses vices par ses vertus. 
— Ser, v. r. lunastaa itfenjä, ostaa 
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itfenjä mapaalfi jstfin; (kuw.) tulla 
korwatukſi 1. jomitetulfi. 

Racheux, ouse, adj. rupinen [lap- 
fista] ; Piero, oljainen [puusta]. 

Rachever, v. a. walmistaa, täyfis 
walmiikſi faattaa. 

Raohitigue, adj. ritfinen, riifitau- 
tinen. 

Rachitis (s ääntyy), m. riifi. 
… Rachitisme, m. riifi; eräs tauti wil- 
jasja, folmurufikka. 

Racinage, m. wäri⸗aine faffan päh- 
linäin lehdistä ]. kuorista. 

Racinal, m. perusparru. 
Racine, f. juuri (myös lasfu-opis- 

fa); (Lieliop.) juurifana; (lafit.) fruits 
pendants par les r-s, faswawa wilja; 
— rs, pl. juuriklasivit, 
_Raciner, v. n. juurtua, (ylätä juu- 

ria. 
Rack, Arack, m. arakki. 
Racle, f. kaawinrauta, jämfirauta, 

raapin; pyyhinlaiuta. 
, Racle-boyau, m. wiulun wingut- 
aja. 
Racler, v. a. faappia, raappia, jäm: 

fiä, kalwaa, fiestata, kihnata; pyyhkiä 
(jywämittaa). — v. n. wiulua win- 
guttaa, Huonosti wiulua foittaa. 

Racleur, m. wiulun minguttaja. 
Racloir, m. falwin, falwinrauta, 

jämfi, raastin, raspi. 
Racloire, /. pyyhinpuu (wiljaa mit- 

taeëfa). 
Raclure, 7. faamwelastut, kaappeet, 

raspinjaubot. 
Racolage, m. wärwäys, wmärmäämis 

nen. 
Raooler, v. a. mwärmätä. 
Racoleur, m. märmääjä. 
Raconter, v. a. tertoa, jutella; en 

T., (de belles), tailenlaifia jutella, la- 
werrella yhtä ja toista. 

Raconteur, m. lertoja, juttelija, la- 
wertelija. 

Racornir, v. a. farmenkomaffi tehdä, 
lämärtää. — Se T., v. r. Powettua far- 
wenlaltaifelft, tämärtyä. 

Racornissement, m. fomettuminen, 
Tämärtyminen. 

Racquit, m. talaifin woittaminen 
(peltsfä menetetyn). 
Raog Fr, v. a. woittaa jkulle tas, 
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Paifin mitä hän on menettänyt. — Se 
Fr, €. r. woittaa omanfa tataifin, for- 
wata mahinkonja. 

Rade, f. veti, anffuripailfa, fata- 
man edusta; mettre en r., lähteä re- 
bille, purjehtia ulos fatamasta. 

Radeau, sn. lauttafilta; Hirfilautta. 
Rader, v. a. lähteä fataman edus- 

talle, laskea ankkuri rebille: r. un na- 
vire; pyyhkiä mwiljamitta. 

deur, m. fuolaumittaaja. 
Radiairos, m. pl. fädeseläimet. 
Radial, ale, adj. (anat.) wärttinü- 

luun⸗; (kasw.) fäteene, jarjaperätne. 
diant, nte, adj. fäteilemwä, ſädeh⸗ 

timä. 
Radiation, f. potspyyhkiminen, ris- 

timiimoilla pois pyyhkiminen kirjasta, 
tilistä. 

Radiation, f. fäteileminen. 
Radical, ale, adj. juureen tuuluva, 

juuris; (kuw.) perinpohjainen, peris, 
ää; vice r-e, perimila; feuille r-e, 

juurtlehti; signe r.. (laskuop.) juuri: 
merfli; lettre r-e, juurilirjain. — m. 
(kem.) alkuaine. | 

Radicalement, adv. juurta jafjain, 
a viin; alusta allain, fyntyperäi- 
esti. 
Radicant, nte, adj. (fasw.) pää- 

juuresta fimujuuria Pasmattaiva. 
Radication, f. junrtuminen. 
Radioule, f. pieni juuri joka lähtee 

pääjuuresta; idnnfija (fiemenesiä). 
Radié, 6e, adj. fädemuotoinen, fä- 

delaitainen. 
Radier, m. Birfi-alustus wedesſä 

jonfa päälle ſulkurakennus perustetaan. 
Radieux, euse, adj. fäteilemä, fä- 

| dehtimä, loistaa. 
Radiomötre, m. tone millä merellä 

auringon forfeus mitattiin. 
Radis, m. rebifa, vetitfi. 
Radius (s ääntyy), m. wärttinäluu. 
Radoire, F. pyyhtipuu fuolaa mita- 

tesia. 
Radotage, m. fawerteleminen, lo⸗ 

rutus, lörpötys. 
Radoter, v. n. lawerrella, hulluja 

jaaritella. 
Radoterie, f. 1. Radotage. 
Radoteur, euse, s. lawertelija, hul⸗ 

lutukfien jaaritteltia. 
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Radoub (b ääntyy), m. laivan tilt: | jama filmämäärä; faire r., miedä puti 
fiminen, faiman parantaminen. pubtaatfi, tähteettömälkji. 

Radouber, v. a. tifffiä 1. parantaa | Rafler, v. a. fiepata puti puhtaalfi, 
faiwa. — Se T., 7. r. faaba fürfitty | miedä tähteettömätji. 
wabinfo forwatuffi; toipua. Rafraichir, v. a. wilpastaa, witlis- 

Radoubeur, m. laiwan tifffiju. tää, wilpottaa; mirivottaa, wirfistäü; 
Radoucir, v. a. liermentäë, lauben. | warustaa uufilla muonamaroilla ja ſo⸗ 

taa, tehdä fuopeammatfi, pehmentää, | tatarpailla; parantaa, uudistaa; leikellä 
hienonnuttaa, poistaa karkeus; (kuw.) pois fuluneet reunat, farfia puu; r. un 
lepyttää. — Se r., v. r. liementyä, | mur, uudistaa kalkkirappaus muurisfa. 
faubtua, pehmentyä, läydä hienommalfi, | — v. n. mwiilistyä, wilpastua; nauttia 
menettää Parkeutenja; leppyä. wivivotuffia, wirwota. — Se r., ». r. 

Radoucissement, m. laubtuminen|wülistyä, milpostua, fähdä wiileime 
(ilman); liemennyö (taudin); leppymi- | mäkſi; wirwottaa L mwirlistää itjenjä, 
nen. —e— nauttia wirwotukfia; kiihtyä 

Rafale, f. tuulenpuustka. tuulesta). NONIIN 
se —— v. r. undestanſa las-| Rafraĩchissant, nte, adj. wiilistämä, 

Leutua [maaperästä]. wilpostawa; — m. wilpottama lääke. 

Raffe, 1. Rafle. Rafraichissement, m. wirtvotus, 
Raffermir, v. a. wabwistaa, tehdä wirkistys; mwiilistys. —r-s, pl. wirwo⸗ 

tulewalfi 1. Iujatfi; kangistaa. — Se tus-atneet, muonamarat, tuoreet muo- 

T., v. x. wahmistua, lujistua, Päydä | Namwarat laimasja. | 
tukewakſi, wafaantua. Rafraichissoir, m. jäähdytys-astia. 

Raffermissement, m. wahmwistumi-| Ragaillardir, v. a. bilpottaa, jaat: 
nen, walaantuminen. taa jälleen iloifetfi. | | 

finage, m. puhdistaminen, tir-| Rage, f. wefilaubu; raivo, wimma, 
Tastaminen; puhdistuskeino. hurjuus; tulinen tuska; wäkewä himo 

Raffinement, m. ylenpaltinen mii. |! vallaus; wihan mimma; le mal de 

| 

n . " _|dents est une r., hampaanfärly on fasteleminen 1. fananjaimarrus; ylen fowa tuska; il a a r. d'écrire, hän 

on wimimattu firjottamaan; faire r., 
L ) fääntää mullin mallin, mellastaa, raas- 

puhtaammalfi, puhdistaa, kirkastaa, jel- | taa, hämwittää; dire r. de gn, puhua 
kenttää. — v. m. (sur) perinpohjin tut-| jo8 jotakin pahaa toifesta. 
lta, tehdä uufia kekjintöjä: r. sur la Ragot, ote, adj. typhrä, typyräinen, 
science ; ylen tarkasti urklia, liiakfi fie- tyjetä. — m. palju kyyfä; Lafi muo- 
wistellä: r. sur la langue. — So r. | tinen metfäfila; rengas maunujen tan- 
v. r. tulla puhdistetukji: le sucre se gosſa. 
raffine avec la chaux; (tuw.) fäydä| Ragoter, v. n. myrätä, ärjyä, jukut⸗ 
hienommalfi, miijastelemaifemmalfi: le 
monde se raffine tous les jours. 

Raffinerie, f. tehdas foterin puhdis- 
tamista warten, foleritehdas. 

Raffinear, m. puhdistaja; urkkija, 
wiifastelija. 

Raffoler, v. n. (de) mimmatusti 
ralastua 1. ihastua jluhun, jhkin. 

olir, v. m. hupſukſi, narrimai- 
feffi käydä. 

paltinen tarkkuus 1. fiemisteleminen. 
Rafliner, v. a. tehdä bienommatfi, 

taa. 
Ragoîût, m. höystetty lihakeitos, fi. 

Baberffu, raguu; (kuw.) kiihottamwa ai- 
ne, afia 1. falu. 

Ragoûtant, nte, adj. ruokahalua Vii» 
hottama; maukas, herkullinen; (kuw.) 
liihottama, ihastuttama, miehättämä. 

Ragotter, v. a. nostaa ]. tiihottaa 
ruolahalu; (kumw.) kiihottaa, wmiehättää. 
— r., v. r. Hihottaa ruofabalunfa, 

alle, f. wiinilöynnös josfa ei ole | faaba ruokahalua. 
marjoja; matskasiwin tähkä; eräs met» Ragrafer, v. a. jälleen 1. uudestaan 
Täetystwerkon laji; heitto noppaopelijä | hakaſilla Piinnittää. 
tun faiffiin kolmeen noppajeen tuleej Ragrandir, v. a. fuurentaa, ijone 
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taa L. faajentad uubestaan. — Se r., 
v. r. laajeta. 

Ragréer, v. a. filittää, fitmota, pub- 
bistaa, mwalmistaa (teos); parantaa, 
forjata, laittaa; jattaa. — So r., v. r. 
(laim.) forjata 1. hankkia uudestaan 
mitä on menetetty: se r. d’un mät. 

Ragrément, m. filitys, fiimominen, 
puhdistaminen, korjaaminen: faire le 
r. & (à) une construction. 

6, adj. (laim.) hiestaantunut. 
8 er, v. r. (laim.) hiestaan- 

tua. 
et, m. eräs lapaturslan laji. 

Rala, m. Raijah, Turkin mallan fris- 
tin-uskoinen alamainen. 

de, 1. Roide. 
Raie, f. wiima, raamu (kynällä, 

tveitfellä webetty), raita, miiru, wii⸗ 
wa; baria malojen mälillä; Hiusten 
jakaus; puolamwarfi pyöräsjä; rausfu- 
fala. — A la r., ado. ylimallaan. 
Raifort, m. retitfa; petit r, des jar- 

dins, retiifi; r. sauvage, piparuuti. 
| == reel), m. vatalislo (rauta- 

tiesfä); distance des r-s dans l’oeuv- 
re, raitiolemwn. 

Railler, v. a. pillata, imailla jluta, 
tehdä pilkkaa j'usta, pitä pilkkapuunan- 
ja. — v. n. puhua piloja, pilailla. — 
Se T., v. r. (de gn, de gc.) imailla, 
pitää pilltapuunanta. 

Raillerie, P pila, pilkka, ima; r. à 
part, pila fikjeen, täyttä totta. 
Railleur, euse, adj. ja s. pilallinen, 

leikkijä; pilkkakirmes, irwihammas. 
Raincean, f. Rinceau. 
Raine, f. fammatto. 
Rainette, f. lehtorupſale; renetti (hes 

delmä). 
Rainoiro,f. punttihöylä, janmahödylä. 
Rainure, f. murre, Toro, puntti. 
Raiponoo, f. eri tasmweja phyteuma, 

anula rapunculus 1. m.; wii 
memainitun kaswin fyötämä juuri. 

Raire, Röor, v. n. parfua (hirwen 
tamalla). 

Raire, v. a. (wanh.) ajaa jkun parta. 
— » 86, part. ja adj. partanja 
ajanut. 
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Raisin, m. wiinimarja; r. sec, vufis 
na; r. des bois, mustitta; r. de chèv- 
re, paatfama; r. d’ours, fianpuola. 

Raisinö, m. foterilla fettetty wiini- 
marjan neste jonka feasja on päärys 
nöitä D. m. 

Raison, f. järki, mieli, ymmärrys, 
äly, oikeus, fobtuus; l’animal est un 
être sans r., eläin on järjetön olento; 
perdre la r., menettää järlenjä, tulla 
mielettümäütfi; il est sans r., hän on 
mieltä mailla; mariage de r., naimis- 
kauppa josja jyrjäfeikkoja eikä fydäntä 
tyjytä; être de r., mielen humittelema 
olento; amener, mettre qn à la r. 
faattaa jlu mielelle, järkeen; contre 
toute r., faiffea oikeutta ja fobtuutta 
wastaan; vous avez r., olette oikeasja ; 
il veut toujours avoir r., jän tahtoo 
aina olla oikeasja; il n’entend pasr. 
là-dessus, fiinä fobben hän et malta 
mieltänfä, et ota kohtuutta noubattaafs 
fenfa; plus que de r., fobtuuttomaëtt, 
hlinmäärin; ce que de r., mitä Éob- 
tuulista on; comme de r., futen fuon- 
nollista ja fobtuullista on; tyydytys, 
korwaus, hywitys: faites moi r. de 
ma part, fuorittafaat minulle ofani; 
faire r. d'un affront, antaa tyydytystä 
lontfauffesta; se faire r. soi-même, 
omin neumoin hankkia oikeutta, tyydy 
tystä itfelenfä; tili, fuoritu8: rendre 
r. de qe. tehdä tili, fuoritus, panna 
felmille; faire r. de, tunnolla toimit: 
taa; faites moi r. de lui, felittätäät 
hänen käytökenjä minulle, felittäkäät 
misä hän oleskelee, mitä toimittaa; 
(ty, peruste: il appuie son opinion 
de bonnes r-s, hän perustaa mielis 
iteenfä bywiin fyihin; alléguer de 
onnes r-s, efitellä hymwmät (nyt; il y 

a r. de douter, on fyytä epäillä; pour 
r. à vous connue, ſyystä jota itje ties 
bätte; (mittausop.) juhde: r. géomét- 
rique, arithmétique. — A r. de, en 
r. de, prep. fubteen, mukaan, tatjoen; 
payer en r. du temps, matiaa Pätee 
tyn ajan fuhteen; en r. de sa jeu- 

| nesse, hänen nuoruuteenfa fatfoen, pis 
täen lukua hänen nuorundestanja. — 
Hors de r., adv. fobtuuttomagti, ylin- 

Rais, m. puolamarfi (pyöräsfä); — | määrin. 
pl. ( wanh.) füteet. Raisonnable, adj. järjellinen, mii» 

N 
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fas, kohtuullinen; tyytymäinen, miel- 
tänfä malttama. 
. Raisonnablement, ado. järjellijeeti 
j. m. € 

Raisonnö6, 6e, adj. ſyihin ja todis- 
tulfiin perustettu, täydellinen kirjalli⸗ 
festa teoljesta]; tuumittu, tahdollinen. 

Raisonnement, m. päätösmoima, aja: 
tuswoima, järki; järktjohdelma, armwmos- 
telu: r. solide, juste; faire des r-s 
a perte de vue, piestä ilmaa; point 
tant de r-s, tulloon nyt estelykjstä 
loppu. 

Raisonner, v. n. järjellifesti päättää, 
järjenmulaijesti armostella, tehdä job- 
topäätelmiä; efittää fyyt ja perusteet, 
miettiä; fesfustella; estelykiä efitelkkä, 
kiistellä, jankuttaa. — v. a. järjelli- 
festt afettaa, järjen mukaan fowitella: 
il raisonne toutes ses actions; il 
raisonne bien ses rôles, hän Éarjot- 
taa ja miettii hymin rollinja; (laim.) 
puhutella laimaa merellä: r. un bâti- 
ment. 

Raisonneur, euse, s. joka efittelee 
ſyitä ja perusteita afian puoleen ja fitä 
wastaan, jofa efittää mastamäittettä, 
estelyjiä; lamertelija. 

jah, Raja, m. RNadfha, hinduilais 
nen ruhtinas. 

Rajeunir, ». a. nuorentaa, tehdä 
nuorekfi; (kumw.) ajaa jun parta; r. un 
arbre, farfia puu. — v. n. nuorentna, 
muuttua nuoremmakſi, jälleen käydä 
nuorelfi — So r., v.r. loettaa nuo- 
relta näyttää, nuorennälöijekji tekeytyä. 

Rajeunissement, m. nuorentaminen, 
nuorentuminen. 

Rajouter, v. a. mwielälin 1. jälleen 
Tifätä. 

Rajustemont, m. forjaaminen, lait. 
taminen, järjestäminen; fowittaminen, 
ſowitus. 

Rajuster, v. a. forjata, laitella, pan- 
na funtoon, järjestykjeen ; jomitella, mu 
lauttaa. — Se r., v. r. panna pukunſa 
jälleen funtoon, fun fe on joutunut epäs 
järjestykjeen. 

6, m. vtaappana (lintu); r. de 
genêt, de terre, ruisrääklä; r. d’eau, 
wefiraappana. 

Räle, m. robina, forina, korahdus. 
Rälement, m. £. €. f. 
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Ralentir, v. a. bibastuttaa, biljen- 
tää, wtimyttää; majentaa, jäähdyttää : 
l’âge ralentira cette vivacité. — So 
r., v. r. hidastua, mafentua, jäähtyä. 

Ralentissement, m. bibastuminen, 
hiljentyminen. 

Räler, v. n. rohieta, korista. 
Ralingue, /. (laiw.) reunusnuorat 

ſeilisſä, liikit. 
Ralinguer, v. a. (laiw.) neuloa reu- 

nusnuorat feiliin. 
Raller, ?. Raire. 
Ralliement (ilie = lit), m. (jotam.) 

jälleen yhdistäminen (fotajoukkojen); 
mot, signe de r., tunnusfana, -merlti 
bajonneiben yhtymijelfä. 

Rallier (Il == 1), v. a. jälleen yhdis⸗ 
tää. — Se T., v. r. jälleen yhdistyä; 
(merito.) se r. au vent, muödestanja 
ääntyä tuuleen; se r. à la terre, las- 

lea maalle. 
Rallonge (ll = b, f. jatkos. 
Rallongement (il == 1), m. piben- 

11118, jatkos. 
Rallonger (1l== 1), v. a. pidentää, 

jatkaa. 
Rallamer (11 = 1), v. a. jälleen ſy⸗ 

tyttää; (kuw.) jälleen elähyttää, uudes- 
tanja mirlistää. 
Ramadan, Ramazan, m. Mahometis 

laisten paasto-nika. 
Ramadouer, f. Amadouer. 
Ramage, m. miferrys, firlutus, li: 

werrys; lasten jofellus J. lorutus; leh⸗ 
tiloristus ralennuffisfa; velours à r., 
fufitettu fametti. 

Ramager, v. n. ijertää, limwertää. 
Ramaigrir, v. a. jälleen laihduttaa. 

— v. n. Jälleen laihtua. 
Ramaillage, m. fäämistälfi malmis- 

taminen. 
, jaanailler, v. a. malmistaa fäämis- 
äkſi. 
Ramas, m. fäly, roska, fälyläjä. 

6, f. mwuorireli (jota Alp- 
peilla käytetään). 

Ramassé, 60, adj. tanalla, jänterü, 
tyjemä, ifoluinen. 

Ramasser, v. a. jälleen to'ota yh⸗ 
teen; fo'ota, haalia kokoon; ottaa 1. fte- 
pata ylös (maasta), nouffia ylös; (gn) 
nostaa 1. auttaa langennutta nouſe⸗ 
maan; (luw.) pitää huolta lurjuudesja 



Rama 

olemasta; metää muorireestä (1. Ra- 
masse). — Ser, v. r. leräytyä fofoon 
1. joukkoon; wetäytyä totoon; le hé- 
risson se ramasse. 
Ramasseur, m. fofooja; muorire'en 

metäjä. I 
Ramassis, m. fälytamara. 
Ramazan, f. Ramadan. 
Ramberge, f. eräs foilfa englanti» 

lainen laiwa. 
Rambour, m. eräs laji happamia 

omenoita. 
Rame, f. marpu, wirpi 1. teppi pa- 

pujen warmwuittamista mwarten; airo; 
la pale d'une r., airon lapa; bâti- 
ment à r-s, foubettama alus; tirer à 
la r., la r., foutaa; être à la r., nähdä | tyä 
waiwaa, tehdä fomasti työtä. 

Ramo, f. riifi 1. 20 kirjaa paperia; 
(fixjap.) mettre un livre à la r., beit- 
tää firja mafulaturifit. 
Ramé, 6e, adj. (waal.) okſainen; 

witjalla yhdistetty [fuulista]: boulets 
r-s, balles r-es. 

Rameau, m. ofja; fuonenbaara; mal- 
mifuoni kaiwokſesſa; füntätwä ruuti. 
miinain mälillä; (kuw.) haara, haa⸗ 
vanne. 

— Ramée, /. lehdistö; wiheriä okja leh⸗ 
tineen. 
Ramendage. m. fullatufien uudista- 

minen. 
Ramender, v. a. parantaa, korjata; 

alentaa hinta; uudestaan fullata. — 
v. n. alentua hinnasja, haliveta. 

Ramener, 7. a. wiedä 1. faattaa ta- 
laifin, tuoda talaifin, kotiinſa; (kuw.) 
laattaa palaamaan entifiin ofoibinfa, 
ohjata takaifin; (gn) hillitä, majentaa; 
afettaa uudestanja kuntoon 1. woimaan. 

Ramentevoir, v. a. (wanb.) (ge. à 
gn) muistuttaa jkuta jstfin. 
. Ramequin, m. erä8 leiwos josja on 
juustoa; juustoptiraffa. 

er, v. a. warwuittaa ]. fepits 
tää papuja; pinnistää kehään 1. raa- 
miin. 

Ramer, v. n. foutaa; (fum.) tehdä 
kowaa, maiwaloista työtä. 

oroau, m. nuori metſäkyyhky⸗ 
Ren. 2— 

Ramette, /. fuuri sie Vus 
ur, m. foutaja. 
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| Rameux, euse, adj. offallinen, haa⸗ 
rainen, baarowa, baarallinen. 

Ramier, m. ja adj. pigeon r., met- 
ſäkyyhkynen. 

Ramification, /. haarominen, haa⸗ 
rotus; haara. 

80 ifler, v. r. haaroa, haarailla. 
Ramilles, f. pl. vijut polttoraineitji. 

ingue, adj. wiluri. 
Ramoindrir, v. a. jälleen wähentää. 
Ramoitir, v. a. fostuttaa, tehdä fos- 

teaffi. — Se r., v. r. läydä fostealfi. 
Ramollir, v. a. pehmittää, laubbut- 

taa, faattaa nuorteakji; (fuw.) meltos- 
tuttaa; Hellyttää, taimuttaa. — Se r., 
v. v. pehmetä, lauhtua; weltostua; bel- 

Ramollissant, nte, adj. pehmittämä, 
lauhduttawa. — m. fenlaltainen lääte. 

Ramon, m. (wanh.) luuta. | 
Ramonage, m. nuobous, nuohoami⸗ 

nen. 
Ramoner, v. a. nuoboa. 
Ramoneur, m. nuoboja, nolifolari, 

nofija. 
Rampant, nte, adj. matelewa, bii- 

piwä, loifertelewa; plante r-e, loike⸗ 
rofasmi; faltatwa [fatosta]; (kuw.) ma- 
telema, alhainen, halpa, jolapäimäinen. 

Rampe, f. portaat toijesta rapun- 
penkereestä toifeen; käfipuut 1. ristikko- 
aita portaisfa; faltawa käytäwä rap- 
pujen mwerosta; mäen talle; lamppu: 
rimi nälymön partaalla teaterisja. 
Rampement, m. mateleminen, hiipi- 

minen. 
Ramper, v. n. mabella, mataa, län⸗ 

keillä [kaswista]; (kum.) madella, olla 
halpamielinen, jolapäimäinen. 
Rampin, adj. m. fanotaan hemofesta 

joka astuu 1. jeijoo ainoastanja kawion 
kärjellä. 

Ranure, j. hirwen farmihaarat; puun 
laifti offat. 

Rance, adj. Härski, eltaantunnut, muus 
lebtunut. — sn. sentir le r., tulla 1. 
maistua härskiltä, eltaantuneelta. 

Ranche, f. tifapuun piena. 
| Rancher, m. tilapuu, hirfi josja on 
astuimilfi käytettämiä pienoja. 

Rancidité, !. Rancissure. 
|  Rancir, v. n. eltaantua. 
| Ranoissure, f. eltaannus. 
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Rancon, f. lunnaat, Innastusrahat. 
Ranconnement, m. lunastus, lunas⸗ 
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Ranimer, v. a. Gerättää eloon, jäle 
leen elähyttää, wirlistää. — Se r., v.r. 

tusbinta; polttomero, paffomerottami- | tirkistyä, elähtyä. 
nen; fisfominen, ntlfeminen. ulaire, adj. fielen alla olema; 

Rançonner, v. a. lunastaa, maljaa | veine r., fielen alainen merifuoni. 
funnaat jfun puolesta; fistoa, nylkeä. 
, Rançonneur, euse, s. fisfnri, nyl- 
yri. 
Rancune, f. wiba, falamiha; r. te- | 

nante, wibaa fantaen; garder r. à 
gn, fantaa falamihaa jluta wastaan; 
r. à part, jättäläämme juuttumus fif- 
feen. 

Rancunier, ère, adj. ja s. falamis 
hainen, mihaa fantaa. 
Randonnée, f. ajetun otuljen juot» 

fupiiri; (kuw.) pitkä kiertomatfa. 
g, m. jono, riwi; r. de colon- 

nes, pylmäsjono 1. rimi; au premier 
r., enfimäifesjä rimisjä; mettre sur 
deux r-s, afcttaa fahdelke rimille; en 
r. d’oignon. jonosja; être sur les r-s, 
olla mwirfasehdolla; se mettre sur les 
r-s, hakea wirfaa; järjestys, pailla, 
afema; remettre à sonr., afettaa pai 
tallenja; r. de bataille, taistelujärjes- 
tys; wirka⸗arwo, armoluolka, fääty; 
(meriw.) vaisseau de r., fotalaiwa; 
vaisseau du premier r., folmitantis 
nen fotalaiwa. 

Rangé, 66, part. ja adj. järjestetty, 
laadullinen, fäädyllinen; un homme 
r., funnollinen, laadullinen, luotettama 
mus. 

Rangöo, f. rii, jono. 
Ranger, v. a. järjestää, afettaa ri⸗ 

mille, paitallenja; fiimota; lukea jhkin 
luotfaan, joukkoon; fiirtää fyriälle, tiel> 
tä pois; (laimw.) r. le terre, purjehtia 
pitlin vantaa; r. sous sa domination 
une ville, pafottaa faupunti maltanja 
alle; r. qn à son devoir, patottaa 
melmwollifuuttanfa täyttämään; r. une 
chambre, fitwota hnone; on range ce 
oète parmi les auteurs classiques, 
netaan Masfilisten jouffcon. — Ser, 

v. r. ajettua rimiin, järjestykſeen; fiiv- 
tyä, wäistyä; (auprés de gn) täydä 
äällysmiehen luona käskyä noutamas- 

ja; muuttua fäädyllijekji; (meriw.) le 
vent se range au nord, de avant, 
tuuli Pääntyn pohjoijeen, fa’antuu. 

er, gier, m. peura. 

Ranule, f. ajos fielen alla. 
Ranz, m. le r. des vaches, fhweitfi- 

läinen paimenlaulu nimeltä Kuhreigen. 
Rapace, adj. raatelema, faaliinbi- 

moinen. 
hi Rapacité, f. raatelewaiſuus, ſaaliin⸗ 
imo. 
Rapaiser, v. a. lepyttää, miihdyttää. 
Rapatelle, /. jouhesta tehty kangas. 
Rapatriage, Rapatriement, m. fo- 

winto. 
Rapatrier, v. a. ſowittaa. 
Räpe, f. vaëpt, raastin, riimirauta; 

wiinikaswin rypäle josta marjat owat 
noulitut; — r-s, pl. naarmat hewoſen 
polmentaipeesja. 

Räpö, m. tuore wiinimarja, jota pans 
naan pilaantuneejen mwiiniin jen pa- 
rantamifeffi; (ilä lajilla parannettu 
wiini. 

Räper, v. a. faappia, jämfiä. — 
Räpö, 6e, part. habit r., biuft fulus 
nut twaate. 

Rapetasser, v. a. paikata, laittaa. 
Rapetisser v. a. mähentää, lyhen- 

tää, jupistaa. — v. n. ja Se r., v. r. 
mähentyä, fupistua. | 

Rapette, f. (kasw.) terhi (asperugo 
procumbens). 

Rapide, adj. nopea, riuhlea, wuos 
las. — m. wirta. 

Rapidement, adv. nopeasti. 
Rapidité, /. nopeus, riubleus. 
Rapiécer, v. a. pailata, parfia. 
Rapiécetage, m. paikkaaminen; par- 

fiffo. | 
Rapiöcoter, v. a. pailata, parfia. 
Rapière, /. pitfä miekka, tappara. 
Rapine, f. työstö, raappaus; ryös⸗ 

töjaalis; nylkeminen.  . N 
Rapiner, v. a. ja n. ryöstää, riis⸗ 

täl, raapata, anastaa. 
Rapinerie, f. ryöstö, raappaus. 
Rapineur, euse, s. vaastaja, ryös⸗ 

täjä; nylkyri. 
Rapontic, {. Rhapontic. 
Rappareiller, v. a. toimittaa paria 

1. wertaista jlelin. 
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Rapparier, v. a. hanftia pari jlekin, 
jolta je puuttuu; r. un gant, hankkia 
Sanfitalle pari. 

Rappel, m. tafaifin kutſumus; (fo- 
tam.) tafaifin rummutus; r. à l’ordre, 
waatimus järjestystä noudattamaan; 
r. au règlement, fääntöjen noubatta- 
mifesta huomauttaminen; r. à succes- 
sion, perillifeffi ajettaminen testamen- 
tin fautta; battre le r., rummuttaa 
fotamiehet fofoon. 

Rappeler, v. a. jälleen huutaa jfulle, | 
futfua jfu uudesta; futfua 1. huutaa 
talaifin, waatia palaamaan; (kuw.) 
muiötella; muistuttaa mieleensä. — 
v. n. rummuttaa fotamiehet tokoon. — 
Se T., v. r. muistella, johtaa mie. 
Teenfä. 

Rapport, m. tafaifin tuominen 1. 
fuljetué; faadun ojan ta Tas 
minen 1. pois fufeminen } a; 
fato, anto, tuotteliaifuus; fe 
motus, tiedon-anto; far 
Titteleminen; faufunto, 1 
efittelö; yhtäläifyys, H 
fuhta, fubbe; yhteys; ke — 
nen fubta; tarkotus; (tieliop.) fanain 
Teskinäinen [uhta; (mittausop.) [uhdal- 
lifuns; ce champ est d'un bon r,, 
fe pelto on täydesjä tuotannon woi⸗ 
ma&fa; être en plein r., olla täydesjä 
laswin woimaëfa; ajouter foi aux 
r-8, ustoa fielimifiä; aimer à faire 
des r-s, olla färtüs kieliä kantamaan 
1, fantelemaan; faire le r. d'un pro- 
cès, efitellä riita-afiata. — Par r. à, 
prep. latjoen, [uhteen. 

Rapportable, adj. jota täytyy ta- 
Taifin makjaa (perintöjaosja). 

Rapporter, v. a. tafaifin tviebä 1. 
Tuljettaa; tuoda muasjanja, kotiinja; 
(tuvw.) faawuttaa, faada: r. de la gloi- 
re, faamwuttaa kunniaa; antaa talaifin: 
les soldats rapportèrent le butin; 
tifétë, jatkaa: r. une bordure à la 
tapisserie; maljaa takaifin (perintö- 
ja08ja); epuuttaa, peruuttaa, fumota: r. 
une loi, un arrêté; kertoa, mainita, 
tiedokfi antaa, tuoda efiin; (a) tarkot⸗ 
taa 1. fotvittaa johkin, lukea jnkin fuÿ- 
ten: r. ses actions à Dieu, Jomittaa 
telojanja Sumalan mielen mukaan; r. 

608 Raps 

tout à son profit, tarkottaa faifesfa 
omaa hyötyänjä; (a) johtaa, [ukea jfun 
toimeffi, anfioffi: il rapporte son ori- 
gine à Romule, johtaa fyntyperänjä 
Momulosta; on rapporte la fonda- 
tion de la ville à tel temps, à tel 
rince, faupunti armellaan fiiben ai- 
aan perustetuffi, fen ruhtinaan perns- 
tamaffi; tuottaa, antaa fatoa: cette 
terre, cette charge rapporte beau- 
coup; efittää, antaa laujunto, ferto- 
muö: r. un procès, efittää riita-afion 
feilat. — So r., v. r. olla yhtämu- 
laista, olla fopujoinnusja, pitää yhtä, 
fomeltua yhteen: ce témoignage se 
rapporte avec le précédent; leurs 
caractères se rapportent; (à) tarfot- 
taa, miitata jokin: cela se rapporte 
à ce que je vous ai écrit; (à gn de 
ge.) jättää jfun ratkaistamakfi, redota 
itun päätötjeen ils se sont rappor- 
tés du prix à moi, hinnan juoteen 
omat weioneet minunn; (s'em r. à ga 
à ge.) luottaa fr turmautua jokin, 
metää perustukjekfi: je m'en rapporte 
ä w'on dit de lui, fuotan fiihen, 
mitä hänestä puhutaan; je m'en rap- 
porte à vous, medän teitä todista- 
Jaffi; je m'en rapporte à ce qui en 
est, fen afian jätän fikjenjä. 
Kapporteur, m. efittelijä; yleinen 

püällelantaja fota-voitenstosja; trans- 
portöri (maanmittaus-tone). 

Rapporteur, euse, s. fantefija; fie. 
littelijä, kielenkantaj 

— Rapprendre, v. a. uudestaan op- 
pia. 

Rapprivoiser, v. a. uudestaan fe- 
Tyttää. 

Rapprochement, m. lähistäminen, 
lifentäminen, yhteenjowittaminen, ſo⸗ 
wittaminen; wertaileminen. 

Rapprocher, v. a. lähentää, liken ⸗ 
tää, futé lifemmäkfi, yhdistää, yh- 
teen jomwittaa, faattaa fopimaan; mer- 
tailla, afettaa wertailtawilfi; tulla jfun 
Taltaifekfi; (meriw.) le vent rappro- 
che, tuuli laantuu. — So Ty v. 7.8 
hestyä, fiirtyä likemmäkki; hankkia fo- 
wintoa keskenänjä, fopia fesfenänfé. 
Ba; le, sn. kulekſiwa laulaja mui- 

noijesja Oreelasfa, joka efitteli Home 
von runoelmia. 
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Rapsoder, v. a. Toloonkyhätä niitä 
näitä. 

Rapsodie, /. tatlelma Homeron ru: 
noelmista, jota Rapſodit efittelimät; 
Toloonkyhättiyy teo8; niitä näitä. 

Rapsodiste, m. lirjailija joka ko⸗ 
Toonkyhää niitä näitä. 

Rapt (pt äntyy), m. ihmisryöstö 
(wäkiwallalla tahi wielfaubella). 

Râpure, f. raspin, jämfin jauhot 1. 
fastut. 

Raquette, f. maila fulfapallon hyp⸗ 
päyttämistä mwarten; fuffi; linnunwerk⸗ 
Lo; (fotam.) raketti; (kasw.) eräs kaswi 
(cactus opuntia). 

Raguettier, m. mailantelijä. 
Raguoton, m. eräs lemeäläntäinen 

Juuri maila. 
Rare, adj. barwinainen, erinomais 

nen, tawaton, kummallinen; harwa; 
ohut, hieno: l’air est plus r. que 
l’eau, ilma on ohuempi, Pienompi tuin 
we 

Raréfaotif, ive, adj. (luonnont.) 
ohentama, lementämä. 

Raréfaotion, f. ohentaminen, lewen⸗ 
täminen. 

Raréflant, nte, 1. Raréfactif, 
Raréfer, v. a. ohentaa, lementää. — 

Se r., v. r. ohentua, lemenytyä. 
Rarement, ad». harwoiu. 
Rareté, /. harwinaifuus; puute; — 

r-s, harminaifia 1. evinomaifia efineitä. 
6, adv. aita harwoin. 

Ras, ase, adj. partanja ajanut: il 
2 le menton bien r., hänen on leuka 
hywin ajettu; il a la barbe r-e, bü- 
nellä on parta ajettuna; lyhytkarwai⸗ 
nen; aulea, falea, tafainen: en r-e 
campagne, autealla fentällä; table 
r-e, fileä lewy johon ei ole mitään 
piirustettu; (humw.) faire table r-e, 
poistaa kaikki entifet olot; mesure r-e, 
Pyyhitty mitta; à r. de terre, maata 
— au r. de l’eau, wedenpinnan 
tajalla; (laiw.) matala (laimwa). 

Ras, m. filflinen 1. willainen farfis 
anges: lauttafilta; meben örtäjäinen. 

ade, PA täpötäyji a ]. mitta; 
verser r., taataa laſi täpötänteen. 

Rasant, nte, adj. (fotam.) ſiwaiſe⸗ 
wa, pyyhkäifemä: feu r.; vue r-e, nä- 
Tösala pitkin aukeata kenttää. 
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Rase, f. laimapili, harpädfi. 
Rasement, m. purlaaminen, häwit⸗ 

täminen. . 
Raser, v. a. ajaa, ajella (parta); 

purata, hämittää; mwiistää, liipaista, 
pyyhkiä; (laim.) purjehtia pitkin jlin. 
— v. n. menettää ilämuoden merkit 
hampaista [hemwofesta]. — So r., v. r. 
ajaa 1. ajatuttaa partanja; kyyristyä 
{peltolanoista ja jänekfistä]. 

Rasibus (s ääntyy), adv. ihan, ai. 
wan, tylkänään; ihan wieritfe, 

Rasoir, m. partaiweitfi. 
Raspatoir, m. luuwiila. 
Rassade, f. fafibelmet joita Afrikan 

neekerit käyttämät. 
Rassasiable, adj. jota on mahdolli 

nen raita. 
Rassassiant, nte, adj. rawitjewa. 
Rassasioment, m. tylläifhähe, rawit⸗ 

tuna oleminen, lylästyminen. 
Rassasier, v. a. raita, tylästyt: 

tää; (tuw.) tyydyttää. 
Rassemblement, m. fofoominen, ke⸗ 

vääminen; fofoontuminen; le lieu du 
r., fotajoufon foloontumispailfa; dé- 
fendre tout r., tieltää fofoontumista. 

Rassembler, 2. a. jälleen foota; foota 
en fofoonnnttaa, faattaa tokoon 1. 
yhteen; jälkeen panna fofoon 1. yhteen 
fomittaa. — Se T., v. r. jälleen Tos 
foontua, tulla fofoon. 

Rasseoir, v. a. uubestaan panna 
istumaan 1. afettaa; uudestaan kiinnit> 
tää; miihdyttää, lepyttää. — Se r., 
v. 7. jälleen ruweta istumaan; istua; 
ajettua, miihtyä; felkeytyä, feletä: ce 
vin a besoin de se r. 

Rassöröner, v. a. jälleen felittää 1. 
Tirlastaa; (kuw.) ilahuttaa. — Ser, 
v. r. feletü, feestyä. 
p haasiöger, v. a. uubestaan piirit: 

tää. 
Rassis, ise, adj. afettunut, mith- 

tynyt; tymen, wakawa, malaantunut; 
pain r., fuiwa, fowettunut leipä; de 
on r., tyynellä mielellä, kylmäweri⸗ 
esti. i 
Rassis, m. wanha uudestaan nan- 

fattu hemwofenkentkä. 
Rassoter, v. a. lumota, hurmata. 

— Se T., v. r. (de ge.) tulla lumo- 
tulfi, hurjistua. 

39 



Rass 

Rassurant, nto, adj. raubottaiva, 
tiymentämä. 

Rassurer, v. a. tulea, mabwistaa, 
wafaaunuttaa; (fuw.) herättää uutta 
Inottamuéta, vrohlaista, rauhottaa. — 
Se 7., v. r. wabwistua, malaantua; 
faaba uutta luottamusta, vobfentta, 
raubaantua; feletä, feestyä [ilmasta]. 

t, m. hiiri, rotta; (luw.) oillu, 
älli, elfi; r. de cave, joilala kerälle 
kierretty wahakynttilä; un weron⸗ 
urilija (iwanimitys tullimiehille); r. 
de marée, merenpyörtäjäinen; r. des 
Alpes, murmeliseläin; cette arme à 
pris un r., pysſy petti, ei laueunut. 

Ratafia, m. eräs lilöörin laji. 
Ratan, m. rottinti. 
se Ratatiner, v. r. fuibtua, ſurlas⸗ 

tua, furtistua. 
Rate, f. perna; mal de r., perna- 

tauti, (ydäntauti; désopiler, épanouir 
la r., ilahuttaa, faattaa nauramaan. 

Rätean, m. baratwa. 
Rätelöe, j. laponen, lacs. 
Räteler, v. a. harawoita. 
Räteleur, euse, s. harawoitſija. 
Rateleux, euse, adj. pernatautinen, 

fydäntautinen, alakuloinen. 
Atelier, m. Häkki, häkliö (tallisfa); 

laitos johon afeet riiputetaan; maate- 
naulallo; molemmat hammasrimit. 

Rator, v. m. jäädä lauleematta 1. 
tulta ottamatta, pettää [pysfystä]. — 
v. a. ampua fimutje, [yrjään; (kuw.) 
r. une charge, jääbä wirkaa faamatta. 

Ratier, ère, adj. ja s. oilullinen; 
oifullinen ihminen. 
» Ratière, f. biirenlouffu, -fadin, -pyy- 

Ratification, f. mahimistaminen, 
wahwistus (ennen tehdyn fuostumuls 
fen); wabtwistusliria. 

fier, v. a. wahwistaa (ennen 
tehty fuostumus). 

tillon, m. wähäinen hiiri. 
Ratine, f. ratini (eräs millafangas). 

ie tiner, v. a. ratinilankaan kaltai⸗ 
tehdä. 
tion, f. päimä-muona (fotamie- 

hen, fotahemwofen). 
Rational, m. Juutalaisten ylimmäi- 

jen papin rintakilpi wanhan testamen- 
tin ailana. 
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Rationalisme, m. jävrleis-usto, op pi 
joka antaa järjelle ehdottoman päätös- 
mallan usfon-afioisfa. 

Rationaliste, m. vationalista, jär» 
leis-usfolatnen. 

Rationnel, elle, adj. järfiperätnen. 
Rationnellement, ado. jürtiperüis 

esti. 
Ratissage, m. faappiminen, raappi- 

minen. 
Ratisser, v. a. faappia, raappia, 

falwaa, bangata. 
Ratissoire, f. faltwin, jämfi; rauta⸗ 

barawa. 
Ratissure, f. raappu, taappeet. 
Raton, m. wüäbüinen hiiri; eräs lei⸗ 

wokſen laji. 
ytattaehor, v. a. uudestaan fiinnits 

tää. 
Rattaquer, v. a. uudestaan ryn- 

näistä päälle. 
Ratteindre, v. a. uudestaan faar 

muttaa 1. faada fiinni. 
Rattendrir, v. a. jälleen lepyttää 1. 

liikuttaa jlun mieltä. 
Rattraper, v. a. faada uudestaan 

kiinni; ehdättää, ennättää fiinni, ta- 
wata, jaamuttaa; faada 1. ottaa talai. 
fin, mwoittaa tafatfin. 

Rature, f. poispyyhitty paitfa kir⸗ 
jotulkjesja; kynämiima jolla on jfin 
poispyyhitty kirjotukjesta. 

turer, v. a. pyyhitä pois kirjo⸗ 
tuljesta. 

Ranoitö, 7. äänen fäheys 1. käreys. 
Rauque, adj. fübeü, jahea, füriü. 
Ravage, m. hämitys, ryöstö. 
Ravager, v. a. hämittää, ryöstää, 

paljastaa, autioittaa. 
Ravageur, m. bhämittäjä, ryöstäjä. 
Ravalement, m. rappaaminen, rap- 

paus, rapuinki (muurin); halwentami⸗ 
nen, alentaminen; halmennus. 

Ravaler, v. a. jälleen niellä; kee⸗ 
fen Gerjetä puhumasta, niellä fananja; 
muuttaa alemmatfi, kääntää 1. painaa 
alas; (fur.) alentaa, halmentaa; tal- 
lilla rapata muuri. — Se r., v. r. alens 
taa ]. nöyryyttää itjenfä. 

Ravaudage, m. paillaaminen, pate 
fiminen; karfitto. 

Ravauder, v. a. ja m. pailata, parjia, 
laittaa, korjata; myleröittää, myllätä, 
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reuhata, paubata; mitättömillä ja tyh⸗ 
millä jaarituffila waiwata. 

Ravauderie, f. mitätön 1. tyhmä 
jaaritns. 

Ravaudeur, euse, s. paiffaaja, par” 
ſija; lawertelija, jaaritteltja. 

Rave, f. nauris; petite r., foifea 
punainen retiifi 

Ravelin, m. eräs puoliluun muo: 
toinen linnotus. 

Ravenelle, /. (fa8m.) feltainen or» 
wokki. 

Ravet, m. toraffa. 
Raviöre, f. naurismaa; retiifimaa. 
Ravigote, f. eräs miheriäinen kir⸗ 

peä faste 1. foosff. 
Ravigoter, v. a. mirlistää, wire 

wottaa. 
Ravilir, v. a. baliwentaa, alentaa, 

hämäistä, jaattaa ylenfatieefen. 
Ravin, m. tulmaimeden leikkaama 

juoma 1. fymänne; rotlotie, folatie. 
Ravine, /. tulmaimefi, fadetulma, fa- 

bewirta; fademeden leikkaama juoma I. 
fymwänne. 

Ravir, v. a. ryöstää, raastaa, raa 
pata, riistää, hämittää ]. wiebü jkulta; 
(tuw.) burmata, ihastuttaa, lumota; 
à r., ihastuttamalla, hurmaamalla ta- 
walla. 

so Raviser, v. r. joutua toifeen 
mieleen, muuttaa mielenjä. 

Ravissant, nte, adj. ryöstämä; hure 
maama, ihastuttaa, lumoaa. 
Ravissement, m. vyöstäminen; ihas- 

tus, burmaus. 
Ravisseur, m. 

ryöstäjä. 
Ravitaillement, m. uubella muo- 

nalla marustaminen, mnonawarojen lis 
fääminen (linnaan). 

Ravitailler, v. a. warustaa uufilla 
muonamaroilla. 

. Raviver, v. a. elähyttää, jäkeen wir- 
tistyttää. 

Ravoir, v. a. faaba 1. ottaa tafaifin. 
— Se TI, v. r. jälleen toipua 1. wir⸗ 
listyä; jälleen miihtyä. 

Rayé, 66, adj. raamuinen, juomni⸗ 
nen; uurrettu, rihlattu. 

Rayer, v. a. raamustaa, raavaista; 
raidata; uurtaa, rihlata; pyyhkiä pois 
1. faappia pois kirjotettua. 

ryöstäjä; naisten 

611 Real 

_Ray-grass, m. pyörtänö-luste (To- 
lium perenne). 
Rayon, m. fäbe; (kuw.) jarastus, 

foite, häimä, pilkahdns; fivkkelin fäde; 
puolawarſi (pyöräsjä); Sylla; lirja⸗ 
hylly; laatikisto; walo; r. de miel, 
mehiläisten tekemä wahakallu mefineen. 

Rayonnant, nte, adj. fäteilemä. 
Rayonnante, f. ſädekiwi. 
Rayonné, 66, adj. jäteen muotois 

nen, jäteillä ympäröttty. 
Rayonnement, m. fäteileminen. 
Rayonner, v. n. fäteillä, fädehtiä. 
Rayure, f. raidotus; uurre, rihlaus 

(pysiysfä). | 
Re...,R6..., yhdtysjanoisja mer. 

fitfee: uubestaan, jälleen, tafaifin. 
Ré, m. nuottiflalan toinen ſüwel, 

nuotti D. 
Réactif, ive, adj. takaifin waikut⸗ 

tama. — m. (fem.) tunnustin, wailu- 
tus-aine. 

Réaction, f. fappaleen wastustns 
työntäyljele, mastamailutus, talaifin 
wailutus; (kum.) woitolle pääsjeen ma: 
fennetun fosto. 

Röaotionnaire, adj. wastamailutta- 
wa, talaifin mailuttama; entifiin oloi- 
yin pyrtitvä. 

admettre, v. a. uudestaan pääs- 
tää mirlaan. 

Réadmission, 7. lupa uudestaan 
päästä mirkaan; uudestaan mirkaan 
afettaminen. 

Réagal, f. Réalgar. 
Réaggrave, m. miimeinen warotus 

ennen pannaan julistamista latolifesja 
lirtosfa. 

Röaggraver, v. a. julistaa wii⸗ 
menen marotus ennen pannaan pane» 
mista. 

Réagir, v. n. (sur, contre) waikut⸗ 
taa talaifin, mastamailuttaa; (fem. 
a jlefin (efim. bapolle, emät- 
elle). : 
Réajournement, m. uudistettu haass 

Röajourner, v. a. uudestaan haas⸗ 
taa, määrätä uufi Tokouspäimä. 

, ale, adj. funiufaalfinen; ga- 
lère r-e 1. réale, etewin Faferilaitma. 

Réal, m. ja Réale, f. reali (espan- 
jalainen raha). 

to 
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Réalgar, m. punainen arjenifi. 
Réalisation, f. toteuttaminen; ra⸗ 

hakſi muuttaminen. 
Réaliser, v. a. toteuttaa, faattaa toi» 

meen, tofiteolfi faattaa, täyttää; muut: 
taa vrahakfi. — Se r., v. r. toteentua, 
käydä toteen, täytäntöön. 

Röalisme, m. oppi että faiffi aja- 
tellutfin efineet omwat tobellifia olentoja, 
realismi. 

Röaliste, m. realista, realismin tun- 
nustaja; taibenieffa, joka kummaa fuon- 
toa femmoifenaan mitään ihannetta 
tarfottamatta. 

Réalité, f. tobellifuus, afiallifuus; 
en r., tobella, tobellifestt. 

Röapparition, f. jälleen ilmaantu- 
minen, jälleen nälymiin tuleminen, jäle 
een faapuminen. 

Röappel, m. toinen huuto oikeus. 
tosja. 

Röappeler, v. a. toifilertaan hun 
taa otkeustosja. 

Röapposer, v. a. uudestaan panna 
1. afettaa. 

Réapposition, f. uudestaan panemi- 
nen. 

Röappröoiation f. uufi arwion pi- 
täminen. 

Röappröoier, v. a. uudestaan ar- 
mata 1]. pitää armiota. 

Röarmer, v. a. uudestaan afeilfa 
warustaa. 

Röarpentage, m. uufi pellon mit: 
taaminen. 

Röasservir, v. a. jälleen orjuuteen 
faattaa. 

Réassignation, f. unfi baasto 1. 
manuu. 

Röassigner, v. a. uudestaan baas- 
taa ]. manata oifeustoon. 

Réatteler, v. a. uudestaan waljas- 
taa. 

in Reatu, être in r., olla fyytteen- 
alaifena oileustosfa. 

Rebaisser, v. a. jälleen afettaa 1. 
laskea alemmaffi. 

Rebander, v. a. panna uudet fiteet 
1. tääreet. 

Rebaptisants, m. pl. uudesti-kasta- 
jat (eräs usfonlabfo). 

. Rebaptiser, v. a. uudestaan kastaa, 
toistamijeen Pastaa. 
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Röbarbatif, ive, adj. tyly, juro, yr⸗ 
ma nurja. | | 

ebäter, v. a. jälleen panna füfti- 
fatula. 

Rebätir, v. a. jälleen rakentaa, uu- 
desti rakentaa. 

Rebattre, v. a. uubesti lyödä, piis- 
fata 1. pubistaa; uubesti takoa 1. tap- 
paa wiljoja; liristää wanteet; uudesti 
lefottaa fortit; turhaanpäin yhtä ja 
famaa hokea. 

Rebaudir, v. a. koiria taputtaa ja 
hywäillä. 

Rebec, m. eräs folmilielinen wiulu. 
Rebelle, adj. tapinallinen; uppinis- 

lainen, kowakorwainen, nistottelewa; 
ynſeä; mwaikeasti julama. — m. fapi- 
noitfija, lapinannostaja. 

se Robeller, v. r. nostaa fapinaa, 
rueta fapinaan. 

Rébellion, f. fapina; uppinisklaijuns. 
Rebénir, v. a. uubestt mihkiä ]. pys 

hittää. 
se Reböguer, v. r. (contre) was⸗- 

tata ynfeästi. 
se Rebiffer, 7. r. tenästää, potkia 

wastaan. 
Reblanchir, v. a. jälleen wallaista 

1. pestä. — Se T., v. r. uudestaan 
waljeta. 

Reboire, 7. a. jälleen, mudesti juoda. 
Rebond, m. fimmaus, poufaÿbue. 
Rebondi, ie, adj. mublea, pulskea, 

turpea. 
, Rebondir, v. n. fimmabtaa, poukah⸗ 
aa. 
Rebondissement, m. fimmaus, pois 

kahdus. 
Rebord, m. ylospuin käännetty ren⸗ 

nus 1. hulpilo, päälle liitetty reunus 1. 
hulpilo; maatteen käänne; liepeen mab- 
wistus. 

Reborder, v. a. nubesti reunustaa; 
panna uufi reunus J. Gulpilo. 

se Rebotter, v. r. uubesti vetää 
faappaat jallaanja. 

Reboucher, v. a. jälleen fuutia, Tore 
fita ]. tulpita. — Se r., v. r. fuupua, 
ummistua. 

Rebouillir, v. n. Peittää uudesti. 
Rebouisage, m. batun uudestaan 

tukille paneminen ja wedellä puhdista- 
minen. 
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Rebouiser, v. a. medellä puhdistaa 
tulliin pantu Hattu. 

Rebourgeonner, v. m. uudestaan fil” 
mitoita tehdä. 

Rebours, m. wastafarwa fantaasfa; 
wastahaka, wastalobta. — à r., adv. was- 
takarwaan, päinvastoin, takaperoiſesti. 

bours, ourse, adj. mastahaloinen, 
yrmeä, juro. 

Rebouteur, 1. Renoueur. 
Reboutonner, v. a. uudestaan na 

ittaa 1. panna nappiin. — Se r., v. r. 
jälleen panna maatteenfa nappiin. 

Rebrasser, v. a. lääntää ylöspäin. 
Rebrider, v. a. jälleen fuitjettaa I. 

panna fuitfet fuubun. 
Rebrocher, v. a. nudesti mibloa 1. 

panna wiholle. 
Rebroder, v. a. broberata brobe- 

rankſen päälle; uudestaan broderata. 
Rebrouiller, 7. a. jälleen felottaa 1. 

panna fefaifin. 
Rebrousser, v. a. fufia 1. harjata 

wastakarwaan; r. chemin, 1. R. v. n. 
palata tafaifin; à rebrousse-poil, adv. 
mwastalarmaan, wastabantaan, päinmas- 
toin, talaperoifesti. 

Rebroussoir, m. Rebrousse, f. nu- 
Tanpörrötin. 

Rebroyer, v. a. uudesti rubjoa, fur- 
woa 1. foufuttaa. 

Rebrunir, v. a. uudesti kiillottaa I. 
lirkastaa. 

Rebuffade, f. tiusfominen, nubbe, 
yrmeä kielto 1. fobteleminen. 

Röbus (s ääntyy), m. kuwa⸗arwo⸗ 
tus; tyhmä Tomppafana 1. fanafutlaus. 

Rebut, m. tiuskimalla fieltäminen, 
yrmeä kielto; hylky, hylly⸗, rosfata- 
mwara; mettre au r., bylfptamarain 
joukkoon panna. 

Rebutant, nte, adj. inbottawa, ilet⸗ 
tää, wastenmielinen. 

Rebuter, v. a. tinskia; yrmeästi, 
yufeästi emätä 1. kohdella; hyljätä; pels 
jättää, kyllästyttää; ilettää, ingottaa. 
— So r., v. r. pelästyä pois, lamof- 
(10, kyllästyä, menettää rohleutenja. 

Recacher, v. a. jälleen piilottaa. 
Recacheter, v. a. uudestaan fines 

tillä julkea. | 
Récalcitrant, nte, adj. mastahaloi- 

nen, wastapintainen, wallaton. 

Récaloitrer, v. n. wiluroita, potkia; 
(kuw.) olla mastapintainen, tenästää. 

Recaler, v. a. fileälfi höylätä. 
Recamer, v. a. brolati-kangasta bro- 

berata. , 
Récapitulation, 7. tylimallainen 1. 

lupistettu toistaminen 1]. fertominen. 
scapituler, v. a. ylimallaan 1. {us 

pistettuna toistaa 1. fertoa. 
Recarder, v. a. uubesti fartata. 
Recarreler, v. a. uudestaan laskea 

limipermanto. 
Recasser, v. a. jälleen rikkoa; ril- 

koa pelto. 
Recassis, m. enfilertaan kynnetty ri- 

tontamaa. 
Recéder, v. a. antaa tafaifin jlulle 

fitä, mistä än ennen on fuopunut; 
maljoa wastaan luopua jatkin. 

Recel, m. lätfeminen. . 
Recélé, m. fätkeminen (mwarastetun 

tawaran 1. perintöön kuuluwan omais 
fuuben), pejän kamaltaminen; kätketty 
tavara. 

Recèlement, m. varastetun tama» 
tan fütleminen. 

Rocéler, v. a. Lätkeä warastettua tas 
waraa, 1. pahantelijätä; falata perin» 
töön Inulumaa omaifuntta; fijältää, 
kätkeä fijäsjään: la terre recèle de 
grands trésors. 

Recéleur, euse, s. jola tieten Pätkee 
1. falaa marastettua tavaraa 1. pahan. 
telijätä. 

Récemment, adv. taannoin, biljan. 
Recensement, m. luettelo, luettelo⸗ 

ftrja: r. de la population, henlilirja ; 
le r. des voix, äänten lukeminen; kaup⸗ 
patamarain latfelmus ja niistä annettu 
todistus; todistajain fuulustaminen. 

Recenser, v. a. lufea, luetella; uu⸗ 
desti tarkastaa; luulustaa todistajia. 

Récent, nte, adj. tuore, uufi, we 
tes, taannoinen, —* tapahtunut; 
évènement r. tuore, biljan tapabtu- 
nut tapaus; j'ai la mémoire r-e de 
cette chose, minulla on fe afia wes 
veljesjä muitstosja. 

Rocepage, m. tarfiminen. 
Rocepée, j. farfittu metfä. 
Receper, v. a. juuresta tarfia wii- 

nilöynnökkiä; hakata puu juuria myös 
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ten jotta fe merfoifi; katkaista paaluja 
wedenpinnan alta. | 

Röcöpissö, m. fuitti, faantitodiss 
tus. 

Réceptacle, m. fäiliö; tyysfija, ly⸗1 
mts, turmapailla; (kasw.) kukkalapa, 
pohjus. | 

Réception, f. Täteen faaminen, faa- 
minen: accuser la r. d'une lettre, 
tunnustaa lirjeen faanti; wastaan-ot- 
taminen, hywäkſyminen: faire la r. 
de, tarfastaa ja mastaan-ottaa tehty 
työ; (lakit.) tafausmiebeffi hymäkjymi- 
nen; Tobtelu, Pohteleminen: faire une 
bonne, mauvaise r. à gn; juhlallinen 
wastaansotto howisja, howijuhla: jour 
de r.; juhlallinen mastaan-otto feu- 
raan ]. afettaminen wirkaan: discours 
de r., tulijaispuhe. 

Recercler, v. a. uudestaan wanneb- 
tia. 

Recette, /. mwastaan-ottaminen (ti- 
lattujen tamarain): faire la r. des 
bois pour le compte du gouverne- 
ment; vabatufo, tulo: porter, mettre 
en r., panna tulotiltin, mastattamaan; 
ylöskanto, maljunkeräys: il fait la r. 
e la commune, hän fantaa kunnan 

mwerot; weronfantajan wirka 1. wirka⸗ 
huone; lääke-osmiitta, refepti; Leino, 
tapa, käytös. 

Recevable, adj. otollinen, bhymäf- 
yttämä. 

Receveur, euse, s. rabanfantaja, 
kasſöri. 

Recevoir, v. a. ottaa wastaan, ſaa⸗ 
da, kautaa ylös: r. un don, faaba lab- 
ja; cette proposition ne reçoit point 
de difficulté, fitä efitystä ei fohtaa 
mitään waikeus; r. les ordres, tulla 
papikſi mwihitykfi; ce port reçoit tant 
de bâtiments, fithen fatamaan mahtuu 
fenwerran laiwoja; päästää luokſenſa, 
Tobdella, ottaa turmiinja; hywäkſyä, pi 
tää (hymwänä, pahana); ajettaa wirkaan, 
ottaa feuraan. 

Reooz, m. mwaltiopäimäs-päätös. 
Röchafauder, v. a. afettaa uudet 

telineet. 
Röohampir, v. a. maalata tuma ko⸗ 

hoomalfi tauluun pobja-alasta. 
Rechange, m. ewütyn wekſelin waih⸗ 

taminen toifeen; de r., warafalu, wa: 
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valla olewa faln: armes, rames, mät 
de r., wara-afeet, sairot, «masto. 

Rechanger, v. a. uudesti waibtaa. 
Rechanter, v. a. toiStamifeen fau- 

aa. 
Réchappé, n. birtebinen. 
Réchapper, v. n. päästä paloon, 

wälttää. 
Recharge, f. uudestaan lastaamis 

nen; uufi käsky; venir à la r., uudes- 
taan fyöstä efiin anomulfineen; cette 
nouvelle vient à la r. de l’autre, fe 
uutinen wabtwistaa tuota toista. 

Rechargement, m. laStaaminen 1. 
fuorman latominen uudestaan; uufi 
merotus; uufi käsky, uufi tehtämä. 

Recharger, v. a. uudestaan lastata, 
fuormata 1. fälyttää päälle; uudestaan 
käskeä; toistamijeen ladata; toistami- 
feen ryntää. 

Rechasser, v. a. jälleen tarkottaa 1. 
ajaa pakoon; ajaa paikasta paikkaan; 
Ps ijeen metjästää famasfa pai= 
asſa. 
Réchaud, m. hiilospannu, lämmi⸗ 

tys⸗astia, ruo'anlämmitin. 
Réchauffement, m. uuſi palama fon- 

ta jota pannaan kaswinlawaan jen 
lämmittämistä warten. 

Réchauffer, v. a. lämmittää; (luw.) 
uudesti mwirkistyttää, wirwottaa L ila- 
huttaa; fiibottaa. 

Röchauffoir, m. vuo'anlämmitys- 
uuni. 

Rechausser, v. a. uubesti metää 
julkat ja kengät jalkaan; panna uutta 
multaa ja fontaa puun juurelle; ma- 
rustaa uudella kiwijalalla; uudestaan 
hammastaa ratas; tiimwilkfi takoa mes 
tallilewy. 

Rêche, adj. tarkea. 
Recherche, f. etfiminen, hakeminen, 

tiedusteleminen, fuulusteleminen; tie 
teelinen tutkimus; fofiminen; firoste- 
Leminen, ylenpaltinen firons, tamotte- 
leminen, teesfely, mwalio; on est à la 
r. de ce crime, tiebustellaan fen ri⸗ 
lofjen tekijätä; ce livre est plein de 
savantes r-s, lirja on täynnä oppi- 
neita tutfimutfia; faire la r. d’une 
veuve, fofia leskeä; il y a de lar. 
dans sa parure, hänen pukunſa on 
ylen firottu; il y a trop de r. dans 
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son style, hänen ſtiilinſü on ylen ta- 
woteltua; r. de cruauté, malio-jnl- 
muus; avec r., teestentelemüllü tamalla, 
ylen firosti. 

Recherché, 6e, adj. tawoteltu, tees- 
Tennelty, ylen firo. 

Rechercher, v. a. uudestaan etfiä 
1. Jakea; tiedustella, Tunlnstella, tutkia; 
tawottaa, harrastaa; fofia; harrastaa 
kansſakäyntiä jlun kansſa; huolellijesti 
urkkia ja parannella työn wiat; hoputs 
taa, riennättää (bewosta). 

Rechigné, 6e, adj. juro, nurja, tyly. 
Rechigner, v. n. näyttää jurolta, 

tylyltä, muikistella. 
Reehinser, v. a. pestä milloja. 
Rechoir, v. n. nudesti langeta; (kuw.) 

langeta famaan twifaan. 
Rechute, f. uudestaan lankeeminen; 

taudin nudistus J. palajaminen; ſyn⸗ 
tiin talaifin lankeeminen. 

Récidive, JA tafaifin lankeeminen 1. 
jontuminen jamaan wilaan, rilkokſeen. 

Röcidiver, v. m. fanfea ]. joutua ta- 
faifin famaan wifaan ]. rikokjeen, uu- 
destaan rikkoa. 

Récief, m. laimurin kuitti wastaan⸗ 
otetusta tamarasta. 

Récif, Rescif, Ressif, m. luoto, fari 
1. fallio medenpinnasja. 

Récipé, m. lääle-vsmiitta, lääkemää- 
räys, refepti. 

écipiendaire, m. fe jota wirlaan 
afetetaan 1. feuran jäjenekfi otetaan. 

Récipient, m. (fem.) efisastia; lafi⸗ 
tello ilmapumpusja. 

Réeiprocation, f. ({nonnont.) waih⸗ 
towailutus. 

Réciprocité, f. mastamuoroifuus, 
wastawuoro, keskinäijyys. 

Réciproque, adj. wastamuoroinen, 
fesfinätnen, molemminpuolinen. 

Réciproquement, adv. wastawuo⸗ 
voon, feslinätiesti, molemmin puolin. 
—æ v. n. maljaa jamalla, 

ostaa jamalla. 
Recirer, v. a. uudestaan wahata. 
Récit, m. lertomus; ykfinlanlu, fo- 

folauiu; foitto yhdellä foittimella. 
Röoitant, nte, adj. nffinlaulamwa; 

yljinfjoittama. 
Récitateur, m. ulkomuistista lau. 

fuja 1. fertoja. 
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, Récitatif, sn. refitatimi, eräs lanlun 
a jt. 
Réocitation, /. ulkomuistista lukemi- 

nen; vrefitatimin laulaminen. 
Réciter, v. a. ulkomuistista lukea 

]. fertoa; laulaa 1. foittaa folo. 
Réclamateur. m. jofa waatii talai- 

fin, joka walittaa määryyttä kärfineenfä. 
Réclamation, 7. talaifin maadiuta; 

tormauljen waatimus; wastalaufe. 
Réclame, m. mwihellys jolla jahti» 

haukkaa lutfutaan tafaifin. 
Röclame, f. (tirjap.) fiwun alirens 

naan painettu fana, joka johtaa feuraa- 
taamaan fimuun; pieni firjotus fano- 
malehdesjä, josja maljoa wastaan fe 
hutaan jofu Tirjallinen 1. taibe-teos. 

Réclamer, v. a. rufoilemalla anoa, 
ruloilla; waatia omanfa talaijin, waa⸗ 
tia itfellenjä; futfua talaifin jabtibaut- 
taa. — v. m. (contre) panna mwasta- 
laufe, emätä, janoa wastaan. — Se r., 
v. r. (de gn) wetoa jlun fuojelukjeen, 
tuttamuuteen. 

Reclouer, 
liinni. 

Reclure, v. a. fullea fifään, fals 
mata. 

Reclus, use, adj. ja s. fijään fuljet= 
tu; erakko, yljinseläjä; munkki, nunna. 

Réclusion, f. fifään fuljenta 1. ful. 
teminen. 

Recocher, v. a. waiwata taifina 
tümmenellä. 

Recogner, v. a. uubestaan fuutia 
L tiilata. 

Recognitif (cogn= togn), adj. m. 
acte r., omistamis-todietus. 

Recognition, f. tutkimus, tarkastus. 
Recoiffer, v. a. uudestaan panna 

pääneaju funtoon; uudestaan tulpata 
. hartjata pullo. 
Recoin, m. piilopailla, falafoppi, ſo⸗ 

ukka. 
? Récolement, m. todistuskertomuklfen 
Infeminen tobistajan kuultawakſi; La 
lukatſahdus Paluluettelon mukaan; mets 
fänkatfelmus. 

Récoler, v. a. lufea todistnskertos 
mus todistajan kuultawaffi. 

Récollection, f. hartaus, ajatusten 
toosfa pitäminen. 

v. a. nubesti naulata 
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Reooïler, v. a. uubestaan liimata 
kokoon. 

Röoollet, m. frauciskani-lunnan 
muntti. 

se Röoolliger, v. 7. foota ajatuf: 
fenja hartauteen; tutkia itfeänjä. 

Röoolte, f. elon niitto 1. forjuu, wuo- 
bentulo. 
. Röcolter, v. a. feitata 1. forjata wil- 
jaa. 
Recommandable, adj. tiitettämä, 

hlistettämä; arwollinen. | 
Recemmandaresse, f. ammain tois 

mittaja, -banftija. 
Recommandation, j. puoltofana, 

fuofioon fulkeminen; ariwo, funniottus; 
(lafit.) firiallinen pyyntö että welfa- 
wanfeubesfa olema henkilö mast'edes- 
lin pidettäifiin kiinni. 

Reoommandatoire, adj. puoltojanaa 
iättämä. 
Recommander, v. a. (à gn) füsleü, 

määrätä, mwelwottaa; r. le secret à 
gn, füsfeü falasja pitämään; kehottaa, 
mwarottaa: on lui a recommandé d’êt- 
re sage, häntä on febotettu, warotettu 
mieltänjä malttamaan; puoltofanalla 
maristaa, fullea fuofioon, antautua 
jun haltuun: r. son âme à Dieu, an 
taa flelunfa Jumalan haltuun; r. an 
aux prières des fidèles, pyytää nsfo- 
waifia rufotlemaan jlun puolesta; r. 
au prône, en chaire, rufoilla faarna- 
tuolista jun puolesta; faattaa armoon, 
kunnioitukſeen; maatia melkamanklens 
besfa oleman henkilön mastaistalin pi- 
bättämistä; ilmotukjella pyytää wa⸗ 
rastetun tamaran pidättämistä, jos fe 
ostettawalfi tarjotaan. — Se r., v. r. 
(à gn) fulleutua jfun fuofioon, armoon, 
haltuun; se r. de lui-même, itjeänjä 
puoltaa, omasta anfiosta faaba arwoa. 
Recommencement, sm. uudesta alka- 

minen, 
Recommencer, v. a. uudestaan alot- 

taa; r. un élève, nubestaan alottaa 
oppilaan opetusta enfi-alleista. — v. m. 
uudestaan alkaa: la pluie recom- 
mence. 
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fostaa. — Se r., v. r. hankkia itfele 
lenjä tormausta, forwata wahinkonſa. 

Recompléter, v. a. uudestaan jaat- 
taa täyfiluluifekji, täydellijekji. 

Reoomposer, v. a. uudestaan panna 
fofoon 1. yhdistää. 

Recomposition, f. (lem.) uufi yh⸗ 
bistys. 

Reoompter, v. a. uudestaan laskea 
1. fufea. | , 

Röconciliable, adj. fopuifa, fowine 
nollinen, leppyifä. | 

Röconciliateur, trice, s. fowittaja, 
lepyttäjä. 

Réconciliation, f. fowinto, fopimi- 
nen, leppyminen ; ferettilüäifen ottaminen 
uudestaan feuralunnan yhteyteen; hä⸗ 
wäistyn kirkon uudesta pyhittäminen. 

Réconcilier, v. a. fomwittaa, lepyttää. 
Réconduction, f. tacite r., byyry- 1. 

wourauélontrabbin estäminen, wailkla 
fe ei nimen-omaan ole uudistettu. 

Reconduire, v. a. jaattaa talaifin, 
johtaa tafaifin; (tmal.) ajaa ulos buo- 
neesta 1. talosta. 

Roconduite, f. talaifin jaattaminen. 
Reconfesser, v. a. uudestaan ripit- 

tää. — Se r., v. r. uudestaan tune 
nustaa fondänié 1. täydä ripillä. 

Réconfort, m. lohdutus, apu. 
Réconforter, v. a. mabmistaa, loh⸗ 

duttaa. 
Reoonfrontation, £ tobistajain ja 

ſyyllisten uudestaan jaapumille tuomi- 
nen ja yhdesjä luulustaminen. 

Reconfronter, v. a. uudestaan tuoda 
todistajat ja jyyllijet faapumille yh⸗ 
teistä kuulustamista mwarten. 

Reconnaissable, adj. helposti tun- 
nettava, jota mot Helposti tuntea. 

nnaissanoe, f. tunnistus, tun 
teminen; une lettre fut cause de leur 
mutuelle r., eräs kirje mailutti että 
he toinen toistanfa tunnistimat; kat⸗ 
felmus, tarkastus; (fotam.) paikan ties 
bustelu, wafous; merimiitta; tunnus⸗ 
tus; waltion tuunustaminen laillifekfi: 
la r. de la Russie ne se fit point 
attendre: fuitti, faamistodistus, was 

Récompense, f. palkkio, pallinto; | taan-ottamijen todietue; kirjallinen fi- 
korwaus, fo6to; en r., forwautfelfi, | tomus; kiitollijuus, kiitolifuuden we⸗ 
wastamuoroon. lan tunnustaminen; KiitoWlijunden ofo- 

Röcompenser, v. a. palkita, forwata, | tus ]. merfti. 
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Reconnaissant, nte, adj. fütollinen. 
Reconnaître, v. a. tunnistaa, tun- 

tea: je Pai reconnu à sa voix, tun- 
fin hänet äänestänjä; (kieltojanalla) to- 
tella, fuunnella: il ne reconnaît ni 
parents ni amis; huomata, bawaïita, 
tulla tuntemaan: on & reconnu son 
innocence; pitää totena, myöntää, tun⸗ 
nustaa: r. les vérités de l'Évangile; 
r. quitte, myöntää maljetukji; r. sa 
faute, tunnustaa wilfanfa; r. pour, 
tunnustaa jljkin; r. un enfant, tun- 
nustaa amioton lapfi faillifeffi; r. une 
promesse, sa signature, tunnustaa [us 
wanneenfa, allelirjotukjenja; r. un gou- 
vernement, tunnustaa Hallitus failli 
fetfi; tarkastaa, tutkia, tiedustella, hank⸗ 
fia tietoa; (fotam.) velognoferata, tie- 
bustella wibollifen afemaa; (meriw.) 
faaba näkywiinſä; olla fiitollinen, tuns 
nustaa kiitolliſnuden welkanſa; ofottaa 
liitolijunttanja. — Se r., v. r. tun 
nistaa itfeänjä; je me reconnais dans 
cet endroit, tunnustelen tätä paikkaa; 
je ne puis plus m'y r., tusfin pääjen 
jen perille; malttaa mieltänfä, tastiun- 
tua, fatua. 

Reconguérir, v. a. jälleen wallottaa. 
Reconstitution, f. (lafit.) elinfau- 

tijen eläkekoron fiirtäminen toifelle. 
Reconstruction, f. uudestaan raken» 

taminen. 
Reconstruire, v. a. uudestaan ra 

fentaa. 
Reoonsalter, v. a. jälleen neuwo- 

tella 1. kyſyã neumoa. 
Reconter, v. a. uudestaan jutella 1. 

kertoa. 
Reoontracter, v. n. [nostua uuteen 

fontrabtiin. 
Reconvenir, v. n. pyytää wasta⸗ 

haasto jluta mastaan; maatia edes- 
wastaukſeen fyyttömästä lainläynnistä. 

Reconvention, f. wastahaasto; was- 
taſyytös, wastatanne. 

Reconvoquer, v. a. uubesti futfua 
lofoonu. 

Recopier, v. a. uudesti kopioita. 
Reooguillement, m. Cipertyminen, 

kurtistuminen, rypietyminen. 
Rocoquiller, v. a. tipertää, rypistää. 

— 80 F., 0. x. Lipertyd, furtistua, rt- 
pistyä. 
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Recorder, v. a. r. sa leçon, fufea 
läkſynſä, opetella läkſynſä; tarkoin miet⸗ 
tiä tehtämwänjä; (lakit.) ottaa pöytälir⸗ 
jaan. — So r., v. r. muistella; se r. 
avec gn, fopia jstlin jlun kansſa. — 
Recordé, 66, part. tobiétettu. 

Recorriger, v. a. uudestaan oifaista 
1. forjata. 

Recors, m. oileustom palvelijan 
apuri ja wierasmies. 

Recoucher, v. a. uudestaan laskea 
1. panna ala8, maahan; uudestaan pans 
na makaamaan, lemwolle. — Se r., v. r. 
uudestaan mennä maata, lemolle. 

Recoudre, v. a. uubestaan neuloa 
fofoon. 

Reooupe, /. murut 1. jora halatusta 
limestä; Listin, leſe. 

Recoupement, m. pengerrys mii 
risfa, muurin fupistuminen ylöspäin. 

Recouper, v. a. uudestaan leikata; 
toistamijeen nostaa kortit. 

Rocoupette, f. listinjanhot. 
Recourber, v. a. päästä taimuttaa 

1. foutistaa; taimuttaa taakjepäin. — 
Se r., v. r. foufistua, määristyä, tai» 
pua. 

Recourir, v. n. nudestaan juosta; 
(à) turmautua, etfiä apua, wetoa; ryh⸗ 
tyä jhtin. 

Reoourre, v. a. (wanh.) wäkimale 
lalla ottaa, tuoda takaifin 1. wapaut⸗ 
taa. 

Recours, m. avoir r. à, etfiä tur- 
wapaiftaa, turwautua, ryhtyä jhkin lei 
noon, käyttää; turma, turwapaiffa: 
mon r. est en Dieu; (lafit.) torwaut- 
fen waatimus: j'aurai mon r. contre, 
sur VOUS. 

Recouvrable, adj. jota on mabbol- 
linen faada 1. ottaa tafaifin. 
Recouvrance, f. (wanh.) tafaifin 

ottaminen. 
Recouvrement, m. tafaifin faamis 

nen ]. ottaminen; weronkanto; ylös- 
fannetut werot. 

Recouvrer, v. a. faaba 1. woittaa 
talaijin; kerätä 1. ylöskantaa meroja. 

Se r., d. 7. faaba tafaifin woite⸗ 
tuffi 1. ylöskannetukfi. 

Recouvrir, v. a. jälleen peittää, Fat- 
taa 1. nitoa; le temps se recouvre, 
taimas menee uudestaan pilween. 
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Reoracher, v. a. jälleen fylkeä; ſyl⸗ 
tei ſnustanſa. 

Récréance, . riibasja oleman omais 
fuuden mälisailainen nautinto. 

Récréatif, ive, adj. mirkistämwä, 
wirwottawa, buwittatva. 

Récréation, f. wirfistys, mirivotus, 
huwitus, ajanmiete. 

Rôcréer, v. a. wirlistää, wirwot⸗ 
taa, humitella. 

Récrément, m. neste jola merestä 
lähtee ja fen kansſa jälleen jekaantuu. 

Récrémenteux, euse, Récrémenti- 
tiel, elle, adj. merestä [ähtemä [nes- 
teestä), 1. Récrément. 

Récrépir, v. a. uudestaan rapata; 
poskirujeella maalata; (tuw.) faunis- 
tella (kertomus j. m. f.). 

Recreuser, v. a. uudestaan faiwaa; 
ſywemmäkſi kaiwaa. 

Recribler, v. a. undestaan ſeulota 
1. fibbata. 

se Récrier, v. r. huudahtaa; (contre) 
panbata. 

Récrimination, /. wastafyntbs, Lans 
e. 
Récriminatoire, adj. wastafyytöstä 

fifältämä. 
Récriminer, v. n. efittää wastaſyy⸗ 

tökkiä. 
Récrire, v. a. uudestaan, toistami- 

feen firjottaa; wastata kirjeeſen; uu- 
teen muotoon firiottaa. 

Reoroitre, v. n. jälleen, uubesti fas- 
waa. 

se Recroqueviller, v. r. rypistyä, 
tipertyä (kuumuudesta). 

Recrotter, v. a. uudestaan jokaista 
1. (Wata. 

Recru, ue, adj. wäſynyt, uupunut. 
Rocru, m. wehmas, nuori metjä. 
Reorue, 7. fotamäensotto; jotamäkeen 

otettu miehistö; rekryytti; (lum.) ar- 
mwaamatta feuraau faapunut henkilö, 
unſi feuran jüfen. 

Recrutement, m. fotamäen-otto. 
Recruter, v. a. relryyteillä warus⸗ 

taa: r. un rögiment. 
Recruteur, m. mwärmääjä. 
Recta, adr. fuoraan, täsmälleen. 
Rectangle, adj. fuoralulmainen. — 

m. fuorafuimio. 
Rectangulaire, adj. fuorafumainen. 

u 
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Recteur, m. (wanb.) yliopiston reh⸗ 
tori; alatemtan, tiedelunuan efimies 
ranskan yliopistosja; kirkkoherra. 

Recteur, adj. (wanb. fem.) esprit 
r., fpiritus vector, kaswin lemuawat 
aineet. 

Rectification, /. oikaifeminen, tor- 
jaaminen; puhdistaminen, uudestaan 
tislaaminen. 

Rectifier, v. a. oikaista, Forjata; puh- 
bdistaa; uudestaan tielata. 

Reotiligne, adj. fuorawiimainen. 
ä Rectitude, /. oikein oleminen, vi- 
eus. 
Recto, m. lehden enfimäinen firm. 
Rectoral, ale, adj. rebtorin-, firt- 

toberran-. 
Rectorat, m. rehtorin 1. kirkkoherran 

wirfa, armo 1. mirka-aila. 
Reotorerie, /. tirlfoberran wiran 

toimi feurakunnasfa. 
Rectum (um == 00m), m. peräjuoli. 
Requ, m. kuitti, faantitobistus. 
Reçu, ue, adj. hymäkiytty, otakjuttu, 

tawakſi otettu. | 
Recueil (ueil == Ü1j täsfä ja feurr.), 

m. fofoelma: r. des lois. 
Recueillement, m. ajatusten foloo- 

minen, harras miettiminen, hartaus. 
Recueillir, v. a. foota, Perätä fo- 

foon; forjata 1. leikata miljaa; (kuw.) 
muistiinja painaa, faaba tolklua; ottaa 
luokſenſa, majaanja, majauttaa. — So 
r., v. r. loota ajatuffianfa, malttaa 
mieltänjä, tyyntyä; mithdyttää miel. 
tänjä hartauteen. 

Recuire, v. a. uudestaan keittää, 
paistaa 1. leipoa; uudestaan fulattaa 
(metallia); uudestaan panna tuleen. 

Recuit, ite, adj. uudestaan keitetty, 
liian feitettn; faleentunnt [nesteestä]. 

Recuit, m. Reonite, f. toistamifeen 
fulattaminen. 

Recal (1 ääntyy), m. talaifin kim⸗ 
mabbus 1. ammabbus. 

Recalade, f. peruytys (ajolalujen), 
peräntyminen (myös kuw.); wastus. 

ulé, 6e, adj. etäinen, faufaineu; 
talapajulla olema, takapajulle jäänyt. 

Reculée, f. feu de r., toma lieffi 
jofa palottaa perüntymüün. 

Reculement, m. talaifin firtiminen 
L tuuppaaminen, peräyttäminen, pe 



Recu 

rähyminen; wiiwytys, toistaifelfi Iykkää- 
minen; filain takapuoli. 

culer, v. a. mettä, tuupata, ſy⸗ 
Jätä, fiirtää L ylätä tafaifin, talape- 
rin, peräyttää; edemmälfi fiirtää; mit. 
mwyttää, toijeen aikaan lykätä. — v. m. 
astua 1. fiirtyä talaifin, peräytyä; wit⸗ 
astella, estätellä. — Se T., v. r. pe 
väytyä 1. ammabtaa taaljepäin. 

Roeoculons, adv. takaperin, taaffe- 
päin. 

Récupération, 1. Emersion. 
Récupérer, v. a. twotttaa 1. faaba 

talaifin; se r. de ses pertes, hankkia 
Zorwausta wabingoistanfa. 

Récurage, m. luuraaminen, kirkas 
taminen. 

Récurer, 1. Écurer. 
Récusable, adj. jäärvättämä. 
Röousation, f. jäämi, jäämäys. 
Röonser, v. a. jäämätä. — Ser, 

v. r. ilmottaa itjenjä jääilfi. 
Rédacteur, m. toimittaja, redaltori. 
Rédaction, f. toimitus, rebdaltioni. 
Redan, m. fahanterän muotoinen 

linnotuswalli; pengerrys. 
Rödarguer (u ääntyy), v. a. moit- 

tia, nubbella. 
Reoddition, jf. antaminen, heittämi- 

nen, Heittämys (kaupungin, linnan); 
tilin antaminen tarkastettaalfi. 

Redébattre, v. a. jälleen wüitellé. 
Redéclarer, v. a. uudestaan ilmot- 

taa 1. antaa tiettämätfi. 
Redöfaire, v. a. uudestaan bajot- 

taa, hämwittää 1. kumota. 
Redélibérer, v. a. nubeStaan nen 

wotella. 
Redölivrer, v. a. unbestaan pääs- 

tää mapaalfi. 
Redemander, v. a. uudestaan ky⸗ 

fyä; maatia tafaifin. 
Redömolir, v. a. uudestaan purata 

1 häwittää. 
! Rödempteur, m. lunastaja, wapah- 
aja. 
Rödemption, /. lunastus. 
Redépécher, v. a. uudestaan panna 

lähtemään. 
Redescendre, v. a. uudestaan ot= 

taa alas, päästää alas, fiirtää alas. 
— v. R. MUdestaan astia alas. 

Redevable, adj. welallinen, welan- 
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alainen; kiitolliſuuteen welwotettu, wel- 
mollinen. 

Redevance, f. maamero; wuotinen 
were Liinteästä omaifundesta 1. [ääni- 
tykjestä. 

Redevancier, ère, s. weronsalainen, 
weronmatlfaja. 

Redevenir, v. n. tulla jälleen famatft 
tuin ennen on ollut. 

Redevoir, v. a. olla jäännösmelasta 
1. uudesja mwelasja lopetetuu tilin pe- 
rästä. 

Rédhibition, f. faupanpurfaus (pe 
tollifen tamaran tähden). 

Rédhibitoire, adj. faupan purkausta 
mailuttawa. 
= Rédiger, v. a. järjestää ja painosta 
jullijuuteen toimittaa toifen kirjalliſet 
teoffet, puheet j. m. f.; oota ja järjes- 
tää firjallifeen teolfeen 1. fanomalehteen 
tulemat kirjotukſet, toimittaa fanoma- 
lehteä. 

se Rödimer, v. r. lunastaa itfenfü 
mapaatlfi. 
N Redingote, F. päälystakki, ⸗wiitta; 
akki. 
Redire, v. a. uudestaan kertoa 1. ſa⸗ 

noa, hokea; matkia toijen fanoja; Lies 
litellä; moittia: je ne trouve rien à 
r. dans son ouvrage. 

Rediseur, m. hokija, fielittelijä, [br 
pöttelijä. 

Redistribuer, v. a. uudestaan ja- 
faella. 

Redistribution, f. uudestaan jafae- 
leminen. 

Redite, f. fanotun yhtämittainen ho⸗ 
leminen. 

Redompter, v. a. uudestaan juistaa 
]. mafentaa. 

Rédondance, f. monifanaifuus, fa- 
natulwa. 

Rödondant, nte, adj. laajajanainen, 
pöyhkeilemwä. 

Rédonder, v. n. Täyttää vlellifit 1. 
pöyhkeilemiä janoja puheesja 1. firjo- 
tuffisia. 

Redonner, v. a. unbestaan antaa; 
antaa tafaifin. — v. n. (dans) uubes- 
taan antautua ]. langeta entifeen wi⸗ 
laan; uudestaan rynnätä. — Se r, 
v. r. (à) antautua entijeen toimeen. 

Redorer, v. a. uudestaan fullata. 
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Redormir, v. n. uubestaan nuffua. 
Redoublement, m. fabbentertaifetfi 

tarttuminen 1. lijääntyminen; taudin 
tuimistuminen. 

Redoubler, v. a. lijätä fabbeulertat- 
fekft, fuuresti kartuttaa, yhä tartuttaa 
1. fuurentaa: r. ses cris, yhä forteam- 
min huutaa; r. ses efforts, ponnistaa 
yhä liimaammin, kahta fanbeemmin. 
— v. m. fuuresti larttua 1. lijääntyä, 
yhä karttua. 

Redoutable, adj. hirmittämä, fan- 
histawa. 

Redoute, f. Penttälinnotus; julkinen 
tansfihumi; kokouspailla jullifia hu- 
wia mwarten. 

Redouter, 2. a. fuuresti pelätä, 
Rödre, m. ijo filinuotta. 
Redressement, «=. fuovafft tekemi. 

nen, laittaminen fuoraffi, kuntoon; wa⸗ 
tupasfiin ajettaminen; erhetykjen, lait- 
tomuuden ojennus. 

edresser, v. a. jälleen ſuorakſi tehdä 
1. oitlistaa; nostaa pystyyn, kohottaa, 
pystyttää; parantaa, ojentaa, oikaista; 
nubbella, kurittaa; peijata pelisjä. — 
se T., v. r. ojentua, käydä fuoralfi; uus 
bestaan fobota pystyyn; käydä fuorana, 
käydä pää pystysjä. 

dresseur, m. tostaja, parantaja, 
parfija: r. des torts. 

Redä, m. elan jäännös. 
Réductible, adj. jota on mahdolli. 

nen muuttaa L maihtaa wähemmikſi 
ofilfi 1. jupietaa fofonja puolesta: le 
franc est r. en centimes, franc'ia mois 
baan centimeilfi muuttaa. 

Röductif, ive, adj. mähentämä, munt- 
tama; liuwentawa. 

Réduction, f. entijelleen laittaminen; 
[upistus, niukennus, alennus, wüben- 
nys, peruutus; kuwion jakaminen wä- 
mptin ofiin L muuttaminen faman- 

aifeffi mähennetysjä muodosja; wü- 
hemmälfi lajiffi muuttaminen; palot 
taminen 1. faattaminen tafaifin fuu- 
liaijuuteen, majentaminen; (kem.) pel- 
tietäminen; fijallenfa wetäminen (nyr- 
jähtyueen jäjenen). 

uir, v. a. fupistaa, mähentää, 
alentaa, peruuttaa: r. en peu de mots, 
muutamiin fanoihin fupiétaa; r. le 
prix d'une marchandise, alentaa ta- 
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waran Binta; r. une figure, muuttaa 
tnmio mähempään muotoon; r. un po- 
lygone en triangles, jataa mouitul- 
mio folmioihin; antia jhlin tilaan, 
palottaa: r. gn au lait, määrätä mais 
torno'alla elämään; r. gn au silence, 
palottaa waifenemaan; r. gn au dés- 
espoir, faattaa epätoimoon; wallot- 
taa, palottaa fuuliaifunteen, (annistaa: 
r. une place, walottaa linna; r. des 
rebelles, lannistaa fapinoitfijoita; r. 
un cheval, fefyttää, tastiuttaa hewo⸗ 
nen; muuttaa, tehdä jkſtin: r, en pou- 
dre, munttaa jaubotf, tomulfi; r. 
une ville en poudre, perinpohjin hä- 
wittää 1. tuhalji muuttaa faupuntfi; r. 
un corps en ses éléments, linwen- 
taa fappale allu-ainetfinja; (laskuop.) 
r. les francs en centimes, muuttaa —; 
r. à sa plus simple expression, vf: 
fintertaifimpaan muotoon faattaa; Järe 
estää, [äätää, muuttaa: r. un royau- 
me en république; afettaa fijallenja 
(nyrjähtynyt jälen). (fem.) pelkistää, 
(elmittää. — So T., v. r. tyytyä, ra- 
jottua: se r. à un petit revenu; jou- 
tua jokin tilaan; fupistua, mähentyä ; 
muuttua, bajota; (kuw.) ce discours 
se réduit à prouver que, pue tar- 
fottaa ainoastaan näyttää toteen; se 
r. à rien, raueta tyhjään; la jeunesse 
ne se réduit pas aisement, nuorifo 
ei tastiunnu Helposti. 

Réduit, m. Iymypaikla, turwapailla, 
erikjeen olema ſoppi, fopuffa, mähäi- 
nen huone, toppeli. 

Röduplicatif, ive, adj. (HeHob.) toi. 
minnon toistamista merlitfewä: Re 
est une particule r-e; (greel. fieliop.) 
toistawa. — m. fana jonfa merkitys 
ofottaa toiminnon toistamista: rechar- 
ger est le r. de charger. 

Réédification, f. uudestaan rafen- 
taminen. 

Réédifior, v. a. uudestaan rakentaa. 
Réédition, j. unfi painos. 
Réel, elle, adj. todellinen, warfinat- 

nen; luotettamwa, kunnon; (lalit.) ben 
tilöä 1. falua tarkottaa: actions r-es, 
kiinteätä omatjuntta fosfema fanne. 

Réellement, adv. tobdellifesti. 
Réélection, . uufi malitjeminen; 

uufi maali. 
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Rééligibilité, f. oikeus tulla uubes- 
taan walitukſi. 

Rééligible, adj. oifeutettu uudes- 
taan walittawakſi. 

Réer, v. «n. 1. Raire. 
Réexportation, f. talaifin wienti 

maasta. 
Réexporter, v. a. talaifin wiebü nl- 

toa tuotua tawaraa. 
Refâcher, v. a. jälleen fuututtaa. 
Refaconner, v. a. uudestaan Mmuos 

dostaa, laittaa uuteen muotoon. 
Réfaction, f. hinnan-alennus tawa- 

rasta joka on fuliettaesfa mebeltü tär 
mwelty tahi määrättyä lfaatuanja huo: 
nompi; painosta mähentämiuen tama, 
ran märkyyden mwuolfi. 

Refaire, v. a. uudestaan tehdä, pa- 
rantaa, laittaa, uudestaan panna kun⸗ 
toon; toimuttaa, wahwistaa (termweyt- 
tä). — v. n. alfaa alusta; uudestaan 
jalaa kortit. — Se r., v. r. toipua, 
mahwistua, päästä unfiin woimiin. 

efait, m. nuft forttien jalaminen. 
Refancher, v. a. niittää ]. leikata 

uudestaan. 
Réfection, f. toipumus; bparanta- 

minen (huoneen); atria (luostarisja); 
mwirwotus (ruo'asta). 

Réfeetoire, m. vefektorio, ruolajali 
(Inostarisfa). 

Röfectorier, iöre, s. muntti 1. nun- 
na, jonka hoidon alla refeftorio 1. ruo⸗ 
fafali on. 

Refend, m. balfaifeminen, erottami- 
nen; mur de r., wälifeinä huoneesfa; 
bois de r., halaistut ]. pitlinpäin fa- 
hatut puu-ainert. 

Refendre, v. a. unbestaan halaista; 
pittinpäin fabata 1. Balaista. 

Référé, m. lanjunto, fertomus, rii» 
ta-aftain efitys. 

Référendaire, m. efittelijä, referenti. 
Référer, v. a. (à) futea, wiebü 1. koh⸗ 

bistaa jblin: à quoi référez vous ce 
mot?; omistaa: r. la gloire à Dieu; ly- 
tätä lun ratkaistawalfi, tehtämäkji. — 
v. n. antaa kertomus 1. eſitys jotkin, efi- 
tellä. — Se T., v.r. (à) tulla jhkin luetukfi, 
tarkottaa; lykätä jtun ratkaistawalfi. 

fermer, v. a. jälleen fuitea. 
Referrer, v. a. uubestaan raudottaa; 

Tengittää (hemwofia). 

Refin, m. eräs ylen hieno milla. 
Refleher, v. a. jälleen työntää 1. 

hakata fijään; rapata muurin ra'ot. 
Refiger, v. a. uudestaan juokjuttaa 

(efim. maitoa). — Se T., v. r. nubes- 
taan juosta 1. piimiintyä. 

Réfléchi, ie, adj. mietitty, apriloittu, 
tahallinen; (fieliop.) verbe r., refiels 
fiwi 1. itfekohtainen werbi. 

Réfléchir, v. a. heijastuttaa, Limmas 
huttaa (füteitü). — v. m. betjastua, 
fimmoa; (a, sur) miettiä, tuumia, aps 
riloita. — Se T., v. r. beijastuttaa, 
fimmoa. 

Röflöchissement, m. heijastus fim- 
mabbus. 

Réflecteur, adj. ja m. joka beijas- 
tuttaa mwalonfäteitä. 

Reflet, m. heijastus, wastaloiste, ku⸗ 
wastus. 

Reflöter, v. a. heijastaa, kumastaa, 
tajostaa. 

Refieurir, v. n. uudestaan kulkia; 
(kuw.) uubeStanfa joutua Lulostamaan 
tilaan ]. tulostaa. 

Réflexe, adj. heijastama, fajostawa. 
Réflexibilité, j. mabbollifuus tulla 

beijastetutfi. 
Réfiexible, adj. jola moi Beijastua. 
Réflexion, j. heijastus, kuwastus; 

miettiminen, apriloiminen; miete; mies 
te» 1. mietintämoima. 

Refiuer, v. n. wirrata tafaifin [we 
bestä] ; palata. 

Reflux, m. luode, palomefi. 
Refondre, v. a. walaa unbestaan, 

fulattaa uudestaan; (humw.) muodostaa 
uudestaan. 

Refonte, f. uudestaan mwalaminen 1. 
fulattaminen. 

Reforger, v. a. uudestaan takoa. 
Réformable, adj. jota on mahdolli 

nen parantaa, parannettama. 
Réformateur, trice, s. parantaja, 

uskonpuhdistaja, reformatori. 
Réformation, /. entijeen funtoon 

afettaminen; uudestaan muobostanti- 
nen; parannus, oikaiju; veformationi, 
uskonpuhdistus. 

Réforme, f. undestaan afettaminen 
entijeen 1. parempaan funtoon, muo- 
toon, parantaminen, paranuus, mun⸗ 
tos; uskonpuhdistus, reformatioui; 
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emankelinen néfontnnnustus; entifen 
turin palauttaminen noubatettawaffi 
luostarisfa: les religieux de la r.; 
laffauttaminen; wirasta päästäminen 
(fotajoufon); mwirka-ero palkka-etujen 
nauttimalla tahi paitji niitä; congé 
de r., ſotapalwelukſeen Tylenemättö- 
män erottaminen; ratjujen hylkäämi⸗ 
nen palwelukſeen felivottomina: une r. 
de vingt chevaux. 

Réformé, 6e, s. veformerattu, us⸗ 
tonpuhdietukjen tunnustaja. 

Reformer, v. a. uudestaan järjee- 
tää 1. afettaa (fotajoullo). — Ser, 
v.r. toistamijeen muodostua 1. ilmaan. 
tua: il s’est reformé un abcès; uu- 
bestaan fofoontua ja ryhtyä toastarine 
taan [Gajalle joutuneesta fotajoukosta]. 

Réformer, v. a. afettaa entijeen 1. 
parempaan kuntoon 1. järjestykjeen; 
mudestaan muodostaa, muuttaa, pa- 
rantaa; lakkauttaa, Hajottaa (fotajont. 
fo); erottaa 1. päästää wirasta wirka⸗ 
etuja nauttimalla 1. paitft niitä; pääss 
tää wirasta fylenemättömiä (otamie- 
hiä. — Se r., v. r. parantua pahoista 
tamoista. 
, Befonetier, v. a. uudestaan ſuomia 

testé. 
efoniller, v. a. uubestaan faiwaa. 

Refoulement, m. uubestaan mauut- 
taminen 1. polteminen (weran); las 
tingin työntäminen tykkiin; fobomettä 
wastaan purjehtiminen. 

Refouler, v. a. uudestaan wanut⸗ 
taa, polkea ]. tampata; faattaa patenes 
maan 1. tafaifin wirtaamaan; purjehe 
tia kohowettã, mwirtaa wastaan; työn- 
tää latinki tykkiin. 

Refouloir, m. töltti jolla fatinti|t 
työnnetään tort tin. 

Refournir, v. a. nubestaan warus⸗ 
taa 1. hankkia. 

fractaire, adj. wastahakoinen nis- 
kottelewa; tulta kestämä, maikeasti ju- 
[ama. — m. niskottelema aſewelwolli⸗ 
nen; waikeasti ſulawa metalli. 

Réfracter, v. a. taittaa, betjastaa 
(twalonfäteet). 
Ré if, ive, adj. 

taittama ]. Heijastaa. 
on, f. fäteentaite, heijastus. 

walonfäteitä 
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Refrain, m. jälli-fäije, kertans-fäije 
1. wärſy; (kum.) faffaamaton hokemis 
nen Den janfutus. 

angibilité, /. walonfäteiben omi- 
maita että ne taittuvat, ſäteiden taito 
tumaifuus. 

Réfrangible, adj. taittuma [fäteistä). 
Refrapper, v. a. uudestaan lyödä. 
Refrayer, v. a. ennen polttamista 

filittää jamwisastiat. 
fröner, v. a. fuistaa. 

Réfrigérant, nte, adj. wilpottawa, 
mwirwottama. — m. fenfaitainen [ääle. 
Réfrigératif, ive, adj. jäähdyttämä. 

wirwottawa. — m. fenkaltainen lääke. 
Réfrigération, /. (fem.) jäähdyttä- 

minen. 
Réfringent, nte, adj. walonfäteitä 

murtaiva. 
Refrire, v. a. uudestaan paistaa. 
 Kelriser, v. a. nudestaan firoa binf- 

fet N. 
6, Renfro 66, adj. ry⸗ 

ysi — Crea tyly: 9 
er, ogner, 2. 7. 

ryppyittää n uimafarivat 1. otfa, näyte 
tää tylyltä 
Re idir, v. a. jäähdyttää, miilts- 

tää, Tylmentää; (tun) wiihdyttää, lan- 
nistaa. — p. m. jäähtyä, miilistyä; 
lylmetä, miihtyä, laimeta. — Ser, 
v. r. jäähtyä, kylmetä, laimeta, tylmis- 
tyä; tylmentyä. 

Refroidissement, m. jäähdyttämi 
nen, —* ttäminen, fylmentüminen ; 
kylmyys; tylmentyminen; eräs hewoſen 
tauti; (Pum.) kylmätistoijuus. 

Refrotter, v. a. hieroa mudestaan. 
Refuge, m. palopaikla, turmapaitka, 

[uojapatfta: Eu.) estelmys, estelys. 
tetolyn, wernke. 

fugié, 66, adj. ja s. paennut; pas 
Tolainen; — r-s, pl. Kalmwinin 19lon- 
tunnustajat, jotka palenimat, tun Nan⸗ 
tes'in edilti peruutettiin. 

se Réfugier, v. r. paeta, etfiä ture 
wapailtaa, turwautua. 

fuir, v. n. paeta takaiſin [aje- 
tuota PA A 

ailla joëfa ajettu otus 
— ta fee; määrä mutka jolla 
fe koettaa ajajaa ekjyttää; (kum.) este. 
18, weruke. 
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Refus, m. tielto, epätys; le r. de qn, 
mitä jku on hyljännyt, jun hylky; cerf 
de r., tolmimuotinen faffanbirwt; cela 
n'est pas de votre r., ei je ole tei» 
dän mielimallasja, ette moi fiitä fiel- 
täytyä; cela n’est pas de r., ei fitä 
ole hylkäämistä, fe on otettama, hywäk⸗ 
fyttämü; avoir le r. d’un autre, ottaa 
mitä toimen on hyljännyt. 

Refuser, v. a. fieltüü, olla myönty- 
mättä, hyljätä; kieltäytyä, olla tekemät 
tä; (fotam.) metää tafaifin, 1. jättää 
jolu ofa armeijasta taistelusja käyttäs 
mättä; r. la porte & gn, fieltää jolu 
(uonanja fäymästä; r. une fille en 
mariage, kieltää tyttäven antamista 
ilule twaimoffi. — v. n. le vent re- 
fuse, tuuli on mwastahankaan; il ne 
refuse à rien, ei hän mistään kiel⸗ 
täydy. — Se r., v. r. lieltäytyä, olla 
telemättä, nauttimatta j. n. e.;ser.ä 
qc., olla jblin fuostumatta, olla an: 
taumatta jhfin. 

Refusion, f. (lafit.) r. de dépens, 
Buutofafon mafjaminen jonka fautta 
pubewalta afiasja fätlytetään. 

tion, f. lumoaminen, mää- 
rälfi näyttäminen. 

Réfuter, v. a. lumota, näyttää wää- 
rälfi. 

Regagner, v. a. woittaa talaifin, 
faada takaifin; faattan jlu undestaan 
puolellenfa; uudestaan joutua jhkin 
paikkaan 1. faamuttaa jku paitfa. 

Regain, m. jälliniitos; r. de jeu- 
nesse, muoruuden palaaminen; (furo.) 
jällijumi. 

Rögal, m. fuuret lemut 1. juhla- 
ateria. 

Régalade, f. wiinin faataminen 
fuubunfa lafin vennoihin koskematta; 
hymä pefämallea mieraiden lämmittä- 
mistä marten; boire à la r., juoba 
fuubunfa kaatamalla. 

Régalant, nte, adj. humittaiva. 
ögale, m. regali (eräs fümeljaffo 

urnisſa). 
e, f. tuninlaan oikeus kantaa 

tulot awonaifista hiippa- 1. abboti- 
tunnista ja fiffi ajalji ajettaa as 
mixfoisin, joihin muutoin piispa afet= 
aa 
. Rögale, adj. (tem.) eau r., lunin- 
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taan wefi (eräs happo, joka linmentaa 
fultaa ja platinaa). 

Régalement, m. tafottaminen (maas 
perän). 

Rögaler, v. a. uljaasti testittää, 
antaa upea festi-ateria; (iwal.) (de) 
kestittää felkläjaunalla j. x. e. 

Rögaler, v. a. tajottaa (maaperä); 
mwerojen —tajottaminen meroualaifien 
maffettamiffi. 

Rögaleur, m. maaperän tafottaja. 
Régalien, adj. m. droit r., kruu⸗ 

nulle fuuluma 1. ruunan omistama 
oikeus. 

Rögalisto, m. fe jota funingas afet- 
taa hiippa- tahi abbotifuntaa Hoita- 
maan, fen awoinna olleaja. 

Regard, m. filmäys, tatfahdus, kat⸗ 
fanto, filmänluonti; tarkastus; filmä 1. 
Taimo mefijohteesja josta fen mahdols 
lifia mikoja fatfotaan; kakſi toinen tois 
feenfa Catfelemaa muotolumaa famas- 
fa taulusja; arrêter, fixer ses r-s sur 
gn, fiinnittää filmänjä jfubun; pro- 
mener ses r-s autour de soi, latfella 
ympärillenjä; il attire tous les r-s, hän 
wetää kaikkien huomiota puoleenja; 
avoir le r. du bätiment en construc- 
tion, tarfastajana walwoa aluljen ra⸗ 
fentamista. — En r., ado. wastapäätä. 
— Aur, adpr. werrattuna, merraten. 
Regardant, m. fatfoja, fatfelija. 
Regardant, nte, adj. likeltä fatfo- 

wa; tarkka, tyystä. 
Regarder, v. a. latſoa, fatfella, file 

mätä; r. de près, olla likinäköinen; 
längetä, antaa ]. olla jhlin päin; cette 
maison r. Porient, antaa 1. on itäpuo» 
leen; (kuw.) tarkastaa, aprifoita, miet= 
tiä, ottaa luknun, huomioon; (comme) 
pitää jualin; tarkottaa, fosfea, ltifut- 
taa: tout ce qui vous regarde, faiffi 
fuin teihin koskee, teitä tarkottaa; pour 
ce gui regarde cette affaire, mitä 
fiihen afiaan tulee; (4) olla waroil⸗ 
lanfa, waroa: regardez bien à co 
que vous allez dire, warofaat mitä 
aiwotte pubua; y r. à deux fois, olla 
tarkasti maroillanja. — Se r., v. r. fat- 
fella itjeänjä; fatfella toinen toistanfa. 

Regarnir, v. a. nubeëtaan marus- 
taa; uudestaan reunustaa 1. firota; 
uudestaan warustaa buonefaluilla. 
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Régate, f. tilpaſouto Benetfialfa, 
regatta. 

yer, v. a. rohlia hamppuja. 
Regayoir, m. robla. 
Regayure, f. bampunrobtimet. 
Regeler, v. n. uudestaan jäätyä. 
Régence, f. mälisaikainen hallitus- 

toimi, mälihallitus; mälihallitukjen ai» 
ta; hallitus; ballitus-alue; ajanjakjo 
jona opettajan luennot festüwät. 

générateur. trice, adj. ja s. uu- 
desta fynnyttämä, uudesta luopa; uu- 
desta fynnyttäjä, uudistaja, uudesta 
järjestäjä 1. woimaan afettaja. | 

Régénération, f. uudesta ſyntymi⸗ 
nen; uudistus. 

Régénérer, v. a. uudesta fynnyttää 
1. luoda; nubesta järjestää ]. afettaa 
Tuntoon, perinpohjin parantan ]. uu- 
bistaa. — Se r., v. r. uubesta fyntyä. 

Régent, nte, adj. ja s. wälihallit- 
fija, waltiohoitaja alasikäifyyden tahi 
pois-olon aikana; (wanb.) yliopiston 
profesfori. | 

Régenter, v. m. ja v. a. (wanh.) 
pitää luennoita yliopistosja; berras- 
tella, harjottaa omaa maltaa. 

Regermer, v. n. uudestaan itää 1. 
werfoa. 

Régicide, adj. ja m. kuningasta murs 
haatwa; kuninkaan murha; funiufaan 
murhaaja. 

Régie. f. omaifuuben boito tilinte- 
Toa wastaan; wälillisten werojen boi- 
to; mettre en r., panna jtn alle; 
r. intéressée, hoito tulo-ojuutta was 
taan. 

Regimbement, m. potliminen, wi. 
turoifjeminen; (tmv.) mastahakoijuns. 

Regimber, v. n. potkia, wifuvoita; 
(tuw.) niélotella. 

Régime, m. ramwinto-järjestys, fään- 
t$ ruofa- ja juomajärjestykjen [uhteen ; 

Uitus, hoito; (fieliop.) jana jota bal. 
itfee werbi tahi prepofitioni; olja he⸗ 
belmineen. 

Régiment, m. rylmenti; (kuw.) funri 
joulklo 1. paljous. 

Régimentaire, adj. rylmentins, 
Reginglette, jf. linunn-anfas. 
Région, /. maau-ala, maafunta, jen- 

tu, tienoo, paiffa; ilmakerros; kohta 1. 
patfla ibmifen ruumiisfa. 
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Regipeau, m. fibepun tuffilautasfa. 
Régir, v. a. hallita, johtaa, pitää 

hallitusta, hoitaa. | 
Régisseur, m. boitaja, johtaja. 
Registraire, m. vegistratori. 
Registration, f. luetteloihin pane 

minen. 
Registre, m. luettelo, päimäkirja, 

pöytäkirja; vegistert uruisfa; wetoreifä 
(fulatus-unnisja); (lirjap.) vregisteri. 

Registrer, v. a. lirjottaa luetteloi- 
in. 
Regitre, 1. Registre. 
Regitrer, 1. Registrer. 
Règle, f. witwotin, linjali; mitta- 

puu, pykälämitta; (kuw.) jääntö, obje, 
ojennuénuora; järjestys, ſäädylliſyys; 
efimerkki, efiluwa, malli; afetus, tästky, 
määräys, fdätämä; meljesklunnan obje; 
tapa, Päyttö; laskutapa; cela est de 
r., tämä on järjestykjen, tavan mu: 
laista, futen tapa maatii; il est de 
r. que, tawallista on että; être enr., 
se mettre en r., noudattaa fääntöjä 
ja tapoja; en r., tamallijuuden, fään- 
nön mukaan; vos papiers sont en r., 
teidän afiakirjat owat lainmutaijesja 
funno8fa; dans la r., en bonne r., 
lainmuklaifesti, fäännölijesti, tawan 
mulaifesti; r. générale, ylipäänfä, yli 
maltaan; la r. de trois, tolmilumun- 
lastu; faire une r., fuorittaa {uroun- 
lastu; — r-s, pl. luulautifet. 

Röglö, 60, adj. wiimotettu; fäätty, 
määrätty; fäännöllinen; ſäädyllinen, 
järjestykjen mukainen, kunnollinen, wa- 
fawa; femme, fille bien r-e, nainen 
jonka fuufautifet omat fäännöllifet. 

Règlement, m. obhjejääntö, fääntö, 
ajetus. 

Réglément, adv. fäännöllijesti. 
Réglementaire, adj. ohjejäännölli- 

nen, fääntöperäinen ; loi r., ohje-fääntö; 
régime r., hallitus jota antaa fääntöjä 
ja afetuifia jos jostakin. 

lementer, v. m. fäännön 1. afe- 
tuljen kautta määrätä; jos jostalin ju- 
listaa fääntöjä ja fäkntöjen felitykä. 

ler, v. a. miimottaa; (luw.) 
jääunönmmkaifesti afettaa 1. järjestää; 
[äätää, määrätä; ratkaista, fobbentaa, 
afettaa fobballenfa; r. un différend, 
fowittaa 1. afettaa kohdallenſa riita; r. 
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un compte, päättää tili; r, la mé- 
moire d'un ouvrier, fobtuullifesti wi. 
hentää työtili. — Se r., v. r. (sur gm, 
sur ge.) järjestää olojanja jlun mu- 
taan, ſeurata jlun efimerkkliä, noubat. 
taa jkun tapoja. 

Röglet, m. (firjap.) wälitänte; ful- 
mapuu, winffelipuu, winkkeli; fapea 
Tiista. 

Réglette, jf. (firiap.) wälike. 
Régleur, ouse, s. miimwottaja. 
Réglisse, f. lafritfi-vrtti; jus de r., 

fatrith, 
Régloir, m. wiiwain, linjain. 
Réglure, f. wiimominen, wiiwotus. 
Rögnant, nte, adj. hallitfema. 
Règne, m. hallitus; ballitus-aifa; 
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muonalkauppias, mähäiskauppias, fuo- 
Talauppias; (kuw.) faituri, wifufinttu. 

Regrös, m. oikeus uudestaan astua 
hengellifeen wirlaan; kaupanpurkaus. 

Regret, m. kaipaus, kaiho, ikäwä; 
mielipaba, furu; katumus; — r-s, pl. 
mwalitus, woiwotus, katumus: ce sont 
des r. inutiles. — A F., adv. wasta⸗ 
mielifesti. 

Regrettable, adj. faitwattatva. 
Regrotter, v. a. taimata; olla mie 

lipahoillanja jotkin, harmittaa; katua. 
Regros, m. nahknrin parkki, parkki⸗ 

fuoret. 
Regrossir, v. a. tehdä piirrustus- 

wiiwat luparilemynejä lemeämmitfi. 
Reguinder, v. a. uudestaan hinata 

waltakunta, malta; paawin hiippa; J. twintata ylös. 
käyttö. 

Bgner, v. n. Hallita, mallita, olla 
wallan päällä; olla yleijenä tapana. 

Régnicole (gn = ggn), adj. ja s. 
mwaltalunnasja —— maanſynnyn⸗ 
näinen alamainen, koto⸗aſukas. 

Regonfiement, m. meden paifumi- 
nen. 

Regonfler, v. a. uudestaan pullis- 
taa 1. puhaltaa pullollenja. — v. n. 
paifua, tulmata Vaaka 

Regorgement, m. paifuminen, non- 
feminen, tulmiminen (meden). 

Regorger, v. m. patjaa, nousta, tul- 
wia [medestä]; purskahtaa; (kuw.) vien: 
määrin löytyä 1. olla; ce pays regor- 
ge de blé, fiimä maasja on ylenmää- 
Tin wiljaa; faire r. gc. à qn, pafots 
taa jluta talaifin antamaan mitä on 
anastanut. 
jaegouler, v. a. tiuslata; kyllästyt⸗ 

tää. 
Regourmer, v. a. uudestaan panna 

Teufamitjat Gemofelle; uudestaan nyr⸗ 
tillä lyödä. 

Regofter, v. a. uudestaan mais. 
tella. 

Regrat, m. muonafauppias, ruola- 
Tauppa, mähäiskauppa; fuolakauppa. 

Regratter, v. a. uudestaan kaappia, 
Tynfiä 1 hiestaa; uudestaan rapata; pi | 
tää muonalauppaa, fuolafauppaa, wä⸗ 
Häiskauppaa. 

Regratterie, f. ruolatawara. 
Regrattier, Gre, s. (wanb.) ruola-, 

Rögularisation, f. järjestäminen. 
Régulariser, v. a. järjestää, faattaa 

järjellijeen menoon, loppuun. 
Régularité, f. fäännöllijyns, fään- 

nönmukaijuns, tarkkuus; tarffa weljes⸗ 
funnan fääntöjen noudattaminen; luos⸗ 
tari-elämä. 

Régulateur, trice, adj. järjestää, 
fuunnittama. — s. järjestäjä, fuun- 
taja; (foneesfa) järjestin, regulatori; 
(een liipotin. 
nos 6, m. (mwanh. fem.) puolime: 

talli. 
Régulier, ère, adj. fäännbllinen, 

fäännönmakainen, määrä-aikainen; tark⸗ 
fa, täsmällinen, fääntöjä 1. järjestystä 
noudattama; meljeslunnan fääntöjen 
mulainen; luostaris. — m. muntti. 

Régulièrement, adv. fäännöllijesti, 
määräsailaifesti. 

Réhabilitation, /. uudestaan pääfe- 
minen entijeen armwoonja, oileuteenfa 1. 
fäätyynjä. 

Röhabiliter, v. a. uudestaan afettaa 
entifeen arwoonſa, oilenteenja J. fää- 

ujä; palauttaa yleinen funnioitne 
jkulle. 

Réhabituer, v. a. uudestaan totut⸗ 
taa jblin. 

Rehacher, v. a uudestaan filpute 
taa. 

Rehaussemont, m. forottaminen, ko⸗ 
hottaminen. 

Rehausser, v. a. lorottaa, fobottaa, 
ylentää; faattaa juurempaan armoon; 
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tartuttaa 1. lijätä kauneutta; vienpal: 
tifesti kehua. 

Rehauts, m. pl. foboawat 1. malois 
fammat pailat maalantkjesja. 

Reheurter, v. a. nubestaan folfnt. 
taa; uudestaan törmätä. 

Réimporter, v. a. uudestaan tuoda 
maahan. 

imposer, v. a. uudestaan werot- 
taa. 

Röimposition, /. unfi werottaminen. 
Réimpression, /. uudestaan paina- 

minen (lirjan). 
Réimprimer, v. a. uudestaan pai- 

nattaa. 

Rein, m. munuainen, munas; mus 
* nasluu; — r-s, pl. lontfa, lanne, ni. 
wus; fellärangan ali-ofa; felkärantka, 
felkä; tarmo. 

Reine, f. funingatar, naisfuningas, 
brottninti; r.-mère, r.-douairière, les- 
filuningatar; r. des prés, angerwo 
(spirea ulmaria). 

Reine, f. eräs perhofen laji. 
Reine-claude, f. eräs laji miheriäi- 

fiä luumuja. 
Reinette, Rainette, f. venetti (hes 

belmü). 
Réinfecter, v. a. uudestaan faas- 

tuttaa. 
Röinstaller, v. a. uudestaan afettaa 

Wwirfaan. 
Reintö, 66, adj. hartewa. 
Réintégrande, Reintögration, f. 

uudestaan — afettaminen — nautintoon, 
omistus-oifeuteen. 

Réintégrer, v. a. uudestaan afettaa 
omistulfeen, oileuffiin, wirkaan. 

Röinterroger, v. a. uudestaan ky⸗ 
fellä ]. tutkia. 

Réinviter, v. a. uudestaan pyytää 
fuoffenfa. 

Röiteration, M uudestaan, toistami- 
feen teleminen 1. toimittaminen. 

Réitérer, v. a. uudestaan, toisStami- 
feen tehdä ]. toimittaa. 

Reitre, Rötre, m. (mankh.) faffalai- 
nen ratjumies; vieux r., wanha koke⸗ 
nut, wanha lurjus. 

Rejaillir, v. n. purélabtaa, ruislut- 
taa, pirskoa; heijastaa, limmabtaa. 

Rejaillissement, m. purskahtami⸗ 
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nen, ruisfabtaminen, pirskuminen; hei⸗ 
jastus, fimmabbus. 

Rejection, /. hylkääminen. 
Rat m. bylfääminen; maffubins 

nan fiirtäminen uuteen tiliin. 
Rejet, m. afuma, weja; mehiläis- 

parmi. » 
Rejetable, adj. hyljättämä. 

6ter, v. a. uudestaan heittäk, heit- 
tää takaifin; heittää pots, hyljätä, hy⸗ 
lekſiä; kieltää, olla myöntymättä jhkin; 
mwerfoa, alumwoita [puueta]; fiirtää nus 
teen tiliin; palottaa paifaltanfa, peräy⸗ 
tymään (wihollista); r. la fante sur 
an, fykätä toifen ſyykſt. 

jeton, m. mefa, werfo, aluma; 
(lum.) jälkeläinen, fikiö, weſa. 

Rejettement, m. hylkääminen. 
Rejoindre, v. a. uubestaan liittää 

yhteen; uudestaan faawuttaa 1. taata. 
Se r., v. r. uudestaan liittäytyä 

yhteen; uudestaan faapua yhteen 1. tas 
mata toinen toistanfa. 

jointoyer, v. a. uudestaan wetää 
tallilla tiilen wälit muurisfa. 

Rejouer, v. a. ja n. uudestaan pe 
lata. 

Räjoni, ie, adj. Hilpeä, iloinen; gros 
r., grosse r-e, lemeänaamainen iloi⸗ 
nen ihminen. 

Réjouir, v. a. ilahuttaa, butvittaa, 
bilpottaa. — Se r., v. r. huwitella, lys⸗ 
täillä; (de) ihastua, riemastua jotkin. 

Réjouissance, /. riemusteleminen, 
riemu, huwitteleminen; elättikarjan li⸗ 

18. 
Réjouissant, nte, adj. Buwittawa, 

rattoja. 
Rejouter, v. m. uudestaan kilpailla 

]. taistella. 
Relächant, nte, adj. (läälet.) peh- 

mittämä. — m. pehmittämä lääke. 
Relâche, m. femähdys, feijahdus, py- 

fähdys, lepo. 
Relâche, /. antluripailla; jatamaan 

poilkeeminen: faire plusieurs r-s. 
âché, 6e, adj. lemäperäinen, welt⸗ 

to, wallaton, Iöyhä. 
Relächement, m. höllittäminen, löy⸗ 

hittäminen; herwottomuus, höllyys; r. 
du ventre, watſan metelyne; faubtu- 
minen (ilman, palkajen); (kuw.) welts 
tous, löyhyys, wallattomuus. 



Relä 

Reläoher, v. a. hölittää, löyhittää, 
helpottaa; päästää mapaalfi, wanken⸗ 
desta, fiteistä irki; (fuw.) myönnyt- 
tää, antaa perään, helpottaa. — v. n. 
(kuw.) ruveta lewäperäiſemmäkſi, wel- 
tommaffi, laantua; poiketa 1. purjehtia 
fatamaan. — Se r. v. r. hölletä, löy⸗ 
hetä, wenyä; weltostua, pehmetä, laan⸗ 
tua; se r. de sa première ardeur, 
dans le travail, s ses moeurs, 
laantua entijestä innostanfa, weltos: 
tua työsjä, ruweta irstaijekfi. 

Relais, m. waibtobewojet 1. ajoka- 
fut matlustajille, lyytihemofet; waih⸗ 
tofoirat (jabbisfa); Pyytitalo, festie. 
mari; tenir des chevaux en r., pitää 
Tyvtibewofia; aller en (avec des) r., 
matlustaa yydilä; être de r., olla 
joutilaana, työttömänä. 

laissé, adj. m. uupumuljesta pys 
fähtynyt [jänikjestä). 

Relancer, v. a. nubestaan ajaa 
11108 (otusta Iymystänjä); Läynnikän- 
fä, pyynnöikänjä waiwata; tiuskata. 

Relaps, pse (ps ääntyy), adj. ja s. 
fyntiin, kerettiläijyyteen uudestaan lan⸗ 
gennut. 

Relargir, v. a. laajentaa; päästää 
wanfeudesta. 

Relater, v. a. fertoa, jutella. 
Relatif, ive, adj. tartottama, {os- 

ema; mwerrallinen, fuhteellinen; (kie 
liop.) tafafobtainen. 

Relation, f. fubta, fubbe, VIK 
tes, yhdistys; tuttamuus, keskuns, 1 
teus, yhdysfuhta; kertomus, kertoma. 

Relativement, adv. fubteellifesti, 
mwerrallijesti; r. à, fiihen nähden. 

Relaver, v. a. uudestaan pestä. 
Relaxation, f. bermottomuus, tar- 

mottomnus; manfeubesta päästäminen ; 
Jelpotue, liemwitys. 

laxer, v. a. päästää manteudesta. 
— Relaxé, 6e, part. berwottunut, mois 
mattomaffi käynyt. 

3 

Relayer, v. a. mwaihettaa, wuorot⸗ 
taa (työmiehiä); päästää merekfiä koi⸗ 
tia ajamaan. — v. n. muuttaa kyyti⸗ 
hewoſia. 

Relégation, f. pakeutus, paetus 1. 
lähtökästy määräpaitklaan afumaan. 

löguer, v. a. pafeuttaa, paetuttaa, 
täskeä pois (määräpailkaan afumaan). 
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Relent, m. ummebtunut 1. tampaan- 
tunut malu. 

Relevailles, f. pl. lapjenjynnyttäjän 
kirkkoon ottaminen. 

Relevé, 6e, adj. ylewä, jalo, korkea. 
Relevé, m. bemwojentengän riifumis 

nen ja jälleen Pinni naulaaminen; ſu⸗ 
Ppistettu ote tilistä, luettelosta; luettelo; 
mäliruola; aika, jolloin hirmi ehtoolla 
lähtee päimäjuojastanja. 

Relevée, f. ebtoopuolt, iltapuoli. 
Relövement, m. pystyttäminen, nos- 

taminen, lohottaminen; tarfla luette 
leminen, tarlla tili; laiman fobous 1. 
forfein pailla; merellä näkymiin tul- 
leen pailan ajemanmäärääminen. 

Relever, v. a. uudestaan nostaa, 
fohottaa 1. pystyttää; forjata, panna 1. 
laittaa funtoon: r. un fossé, uudes- 
taan faiwaa, perata oja; uudestaan 
faattaa armoon, loistoom, funniaan; 
elähyttää, wirkistää, kiihottaa; r. le 
courage, les espérances de gn, wir 
listää miehuus, toimeet; korjata pois: 
r. les morts; fonnustaa, nostaa, kään 
tää ylös; forottaa; ylentää ]. kiihottaa 
makn; faattaa paremmin nälymiin, an 
taa fuurempaa armoa, loistoa; kiitellä, 
febua; (kuw.) fuflelasti mastata, an- 
taa fana fanasta: il m'a décoché un 
mot piquant, mais je Vai bien re- 
levé; (fotam) waihettaa, wuorottaa; 
päästää muorostanja, toimittaa toijen 
puolesta: je suis fatigu6 de lire, re- 
evez-moi; (latit.) mapaittaa, pääs- 
tää: r. gn d'un serment; faattaa laps 
fenfynnyttäjä kirkkoon otettawakſi; (par) 
waihtaa ylji ruokalaji toista mastuan; 
uudestaan tulla jäljile metjästäesjä 
(un défaut); loota lorttitikki 1. kortit 
felotettamilfi ja jaettamikji; (meriw.) 
määrätä merellä näkymiin tuleen pair 
tan afema; faattaa laima uimaan; no6- 
taa ankkuri. — v. n. toipua ſairau⸗ 
besta; (de gn) olla läänitysherran aluet- 
ta, fuulua läänitysmaahan; olla jlun 
wallan-alaijena. — Se r., v. r. nousta 
ylös, pystyyn; maurastua, totntua; 
muorotella, waihtaa wuoroa; (merim.) 
se r. de la côte, lähteä merelle. - 
jpeleveur, adj. ja m. nostama jätte 
t ve. 

Reliage, m. wannebtiminen. 
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= "eläoher, v. a. höllittää, löyhinää — Rein = — — 
ottan pääetää —8 mans mmr mer 

- Ca, fiteistä irki; M.) myönmi — Femuassa —— — 
+ antaa perään, helpottaa. — e. fier — 
7.) ruweta lemäperäifemmäst, me Ern & s matfi, laantua; poif Lin — Faun € 

. 7 maan. — Se Pr. 0. r. hökei im 
77 LÄ, menyä; meltoStua, pehmetä, jan. 

- <3 8e r. de sa premiere areeu- 
18 le travail, dans ses moeu 
ntua entijestä innostama, menos 
3190018 vumeta irötailekji 

. lais, m. mwaihtohewofet 1 moto 2 matfustajille, kyytihemoiet: mus. 
virat (jahdisja); Pyytitalo, fret 

- ti; tenir des chevaux enr. pmy tihetvofia; aller en (avec des 
s tlustaa Pyhdillä; être de r. nf: ? ilaana, työttömänä. : 

. a. mubestnar my 
28 (otusta Iymystänjä): tammim - 

N päjynnöillänjä waiwais:. 
. Relaps, pse (ps ääntmi. ed. + 

ttiin, Perettiläijyyteen upon mm. 
anut. 

se r. au 
n Kettä Que 

10, faaba mien 
vintua, virtio- 
wiihtyä, tyyne 

a fopia, tehdä 
y Pottu 1. ture 

vättää jtun ratfaista- 
ennä fijoillenja, paikal 
teetfi. 



Reha 

tartuttaa 1. lijätä kauneutta; ylenpal- 
tifesti kehua. 

Rehauta, m. pl. tohoawat 1. waloi⸗ 
fammat pailat maalantljesja. 

Rehourter, v. a. uudestaan folfunt. 
taa; uudestaan törmätä. 

Réimporter, v. a. uudestaan tuoda 
maahan. 

imposer, v. a. uudestaan werot⸗ 
taa. 

Réimposition, f. nufi werottaminen. 
Réimpression, j. uudestaan paina- 

minen (firjan). 
Réimprimer, v. a. unbestaan pat- 

nattaa. 

Rein, m. munuainen, munas; mu- 
* nasluu; — r-s, pl. lonffa, lanne, ni. 
tous; fellärangan ali-oja; felkäranta, 
fellä; tarmo. 

Reine, f. funingatar, naisfuningas, 
brottuinfi; r.-mère, r.-douairière, les- 
liluningatar; r. des prés, angerwo 
(epirea ulmaria). 

Reine, f. eräs perhofen laji. 
Reine-claude, f. eräs laji miberiäi- 

flä luumuja. 
Reinette, Rainette, f. venetti (hee 

delmä). 
Réinfecter, v. a. uudestaan ſaas⸗ 

tuttaa. 
Réinstaller, v. a. uudestaan afettaa 

mirlaan. 
Reinté, 66, adj. hartewa. 
Réintégrande, Röintögration, f. 

uudestaan — ajettaminen — nautintoon, 
omistus-oileuteen. 

Röintögrer, v. a. uudestaan ajettaa 
omistufieen, oikeukfiin, wirkaan. 

Röinterroger, v. a. uudestaan ty: 
fellä 1. tutkia. 

Réinviter, v. a. uudestaan pyytää 
[nofjenfa. 

Réitération, * uudestaan, toistami⸗ 
ſeen teleminen J. toimittaminen. 

Réitérer, v. a. uudestaan, toistami- 
(een tehdä 1. toimittaa. 
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nen, vuislahtaminen, pirsluminen; hei- 
jastus, fimmabbus. 

Rejection, /. hylkääminen. 
Rejet m. hylkääminen; maljuhine 

nan jtirtäminen uuteen tiliin. 
Rejet, m. aluma, weſa; mehiläis- 

parwt. * 
Rejetable, adj. bhyljättämä. 

eter, v. a. uudestaan Geittää, beit- 
tää takaifin; GFetttää pois, Hnyljätä, hy⸗ 
lekſiä; Pieltää, olla myöntymättä jokin; 
werfoa, aluwoita juuta] fiirtää uu⸗ 
teen tiliin; pakottaa pailaltanfa, peräy⸗ 
tymään (mihollista); r. la fante sur 
an, lykätä toijen ſyykſi. 

Rejeton, m. wefa, merjo, alumwa; 
(turo.) jälkeläinen, RÉ, mefa. 

Rejettement, m. bylfääminen. 
oindre, v. a. uubestaan liittää 

yhteen; uudestaan faamwuttaa 1. tawata. 
Se r., v. r. uudestaan liittäytyä 

yhteen; uudestaan faapua yhteen 1. ta- 
mata toinen toistanja. 

Rejointoyer, v. a. uudestaan metää 
tallilla tiilen mälit mnurisia. 

Rejouer, v. a. ja n. uudestaan pes 
lata. 

Réjoui, ie, adj. Hilpeä, iloinen; gros 
grosse r-e, lemeänaamainen iloi- 

nen ihminen. 
Réjouir, v. a. ilabuttaa, buwittaa, 

bilpottaa. — Se r., v. r. huvitella, (98- 
täillä; (de) ihastua, riemastua j8tfin. 

Réjouissance, /. riemusteleminen, 
riemu, huwitteleminen; elättikarjan ft. 

ys. 
Réjouissant, nte, adj. huwittawa, 

rattoja. 
Rejouter, v. n. uudestaan kilpailla 

1. taistella. 
Relächant, nte, adj. (lääket.) peh- 

mittää. — m. pehmittämä lääke. 
Relâche, m. lemähdys, feifjabbus, py- 

[ähdys, lepo. 
Relâche, f. antluripailla; jatamaan 

poiffeeminen: faire plusieurs r-s. 
Relâché, 66, adj. lemäperäinen, welt⸗ 

tre, Rötre, m. (manb.) falfalai- | to, mallaton, löyhä. 
nen ratfumies; vieux r., wanha kole⸗ 
nut, wanba lurjus. 

Relâchement, m. höllittäminen, [8y= 
hittäminen; berwottomuns, hölyys; r. 

aillir, v. n. pursfahtaa, ruiéfut- ' du ventre, watſan metelyys; lauhtu⸗ 
taa, pirskoa; heijastaa, fimmabtaa. minen (ilman, patfafen); (kuw.) welt⸗ 

aillissement, m. purstahtami-| tous, lyhyys, wallattomunus. 



Relä 

Relâcher, v. a. höllfittää, löyhittää, 
helpottaa; päästää mapaakfi, mantkeus 
besta, fiteistä irki; (fuw.) myönnyt: 
tää, antaa perään, helpottaa. — v. m. 
(kuw.) rumeta Iemäperäifemmälfi, wel- 
tommaffi, laantua; poiketa 1. purjehtia 
fatamaan. — Se r.. v. r. hölletä, löy⸗ 
hetä, wenyä; weltostua, pehmetä, laan- 
tua; se r. de sa première ardeur, 
dans le travail, dans ses moeurs, 
laantua entijestä innostanja, weltos⸗ 
tua työsjä, ruweta irstaifekji. 

Relais, m. maihtohemofet 1. ajofa- 
lut matlustajille, kyytihemofet; maih- 
tofoirat (jahdisfa); kyytitalo, keskie⸗ 
mari; tenir des chevaux en r., pitää 
lyptibemofia; aller en (avec des) r., 
matlustaa kyydillä; être de r., olla 
joutilaana, työttömänä. 

Relaissö, adj. m. uupumuljesta pys 
fähtynyt [jänikjestä). 

Relancer, v. a. uubestaan ajaa 
ulos (otusta lymystänjä); käynnikän- 
ſä, pyynnöillänjä maimata; tiusfata. 

Relaps, pse (ps ääntyy), adj. ja s. 
fyntiin, lerettiläijyyteen uudestaan lan- 
gennut. 

Relargir, v. a. laajentaa; päästää 
mwanfeubesta. 

Relater, v. a. fertoa, jutella. 
Relatif, ive, adj. tarfottama, {o8- 

kewa; merrallinen, fnbteellinen; (fie 
fiop.) tafalohtainen. 

Relation, f. fubta, fubbe, b, 
teys, yhdistys; tuttamuus, Leskuus, y 
teys, yhdysjuhta; kertomus, kertoma. 

Relativement, adv. juhteellijesti, 
mwerrallifesti; r. à, fiihen nähden. 

Relaver, v. a. uudestaan pestä. 
Relaxation, f. bermottomuus, tar: 

mottomuus; manfeubesta päästäminen ; 
Helpotuo, liemwitys. 

laxer, v. a. päästää manteudesta. 
— Relaxé, 6e, part. herwottunut, woi⸗ 
mattomalfi käynyt. 

Relayer, 7. a. waibettaa, wuorot⸗ 
taa (työmiehiä); päästää mwerekfiä Lois 
ria ajamaan. — v. n. muuttaa kyyti⸗ 
hewofta. 

Relégation, f. pakentus, paetus 1. 
lähtökäsky määräpaitklaan afumaan. 

Relöguer, v. a. paleuttaa, paetuttaa, 
Täskeä pois (määräpaillaan ajumaan). 

# 
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Relent, m. ummebtunut ]. tampaan- 
tunut malu. 

Relevailles, f. pl. lapjenfynnyttäjän 
firffoon ottaminen. 

Relevé, 6e, adj. ylemä, jalo, fortea. 
Relevé, m. hemwojenkengän riifumis 

nen ja jälleen Pinni naulaaminen; ſu⸗ 
pistettu ote tilistä, luettelosta; luettelo; 
wäliruola; aika, jolloin hirmi ehtoolla 
lähteet päimäjuojastanja. 

Relevée, f. ehtoopuoli, iltapuoli. 
Relövement, m. pystyttäminen, n08> 

taminen, fobottaminen; tarffa luette- 
leminen, tarkka tilit; laiman fobous 1. 
torfein paikka; merellä näkymiin tul- 
leen paikan ajemanmäärääminen. 

Relever, v. a. uudestaan nostaa, 
fobottaa 1. pystyttää; forjata, panna 1. 
laittaa kuntoon: r. un fossé, nudes⸗ 
taan Taimaa, perata oja; uudestaan 
faattaa armoon, loistoon, funniaan; 
elähyttää, mwirkistää, kiihottaa; r. le 
courage. les espérances de gn, wir 
kistääü miehuus, toimeet; korjata pois: 
r. les morts; fonnustaa, nostaa, lään 
tää ylös; forottaa; ylentää 1. kiihottaa 
malu; faattaa paremmin näkymiin, ane 
taa fuurempaa armoa, loistoa; kiitellä, 
febua; (fuw.) fukkelasti mastata, an- 
taa fana fanasta: il m'a décoché un 
mot piquant, mais je Vai bien re- 
levé: (fotam ) maihettaa, muorottaa; 
päästää muorostanja, toimittaa toifen 
puolesta: je suis fatigu6 de lire, re- 
evez-moi; (lafit.) mapauttaa, pääs- 
tää: r. gn d'un serment; faattaa laps 
fenfynnyttäjä kirkkoon otettawaffi; (par) 
maihtaa ylfi ruokalaji toista wastaan; 
uudestaan tulla jäljille metfästäesjä 
(un défaut); loota forttitiffi 1. kortit 
fefotettawiffi ja jaettamikji; (meriw.) 
määrätä merellä näkymiin tulleen pai» 
fan afema; faattaa laima uimaan; nos- 
taa anturi. — v. n. toipua fairau- 
besta; (de gm) olla läänitysherran aluet= 
ta, kuulua läänitysmaahan; olla jfun 
mwallan-alaijena. — Se r., v. r. nousta 
ylös, pystyyn; maurastua, tointua; 
mwuorotella, waihtaa wuoroa; (meriw.) 
se r. de la côte, [ähteä merelle. 
y 3elevour, adj. ja m. nostama jän 

täre. 
Reliage, m. wannebtiminen. 



Reli 

Relief, m. reliefi, kohoowa kuwaweis. 
408; haut r.,r. entier, täybellijesti ko⸗ 
hoowa kumameistos; demi-r., bas-r., 
puoleffi fohoota tuma; tohotus; ({utv.) 
ylennys; linnotukjen forfo maan pin 
nasta; laiwan korko meden pinnasta; 
— r-8, pl. aterian tähteet. 

Relier, v. a. uudestaan fitoa ]. fol- 
meta; nitoa Pirjoja; wannebtia astioita. 

Relieur, m. firjannitoja. 
Religieusement, adv. jumalijesti, 

jumalata pelkläämäifellä tamalla; py» 
hästi, tunnollifesti, tarkasti. 

Religieux, euse, adj. uskonnollinen, 
uskon-opillinen; jumalinen, hurskas, 
ursklasmielinen; tunnollinen, tarkla; 
uostarin=; munkkilunnane. — a. munlki, 
nunna. : 

Religion, 7. uskonto, uoton oppi, 
usko; jumalanpalmelus; jumalanpelko, 
hurefave, bartaus, uso; {uostarimala, 
uostariselämä; muulkkiklunta; Maltan 
vitarilunta; tunnon afia; entrer en 
r, mennä luostariin; habit de r., 
munffiftunnan pula; il a trente ans de 
r., hän on tolmelymmentä wuotta ollut 
Iuostarisfa; surprendre la r. d'un juge, 
pettää tuomaria määrillä tiedoilla; se 
faire une r. de gc., pitää omantun- 
non afiana; violer la r. du serment, 
riffoa walanfa. 

Religionnaire, s. reformeerattua n8- 
fontoa tunnustama, reformeerattu. 

Religuaire, m. pyhimys-arkku, py-|| 
hän-arllu. 

Religuat, m. tilin matfamaton jään- 
nös; taudin jätteet; aterian tähteet. 

Reliquataire, adj. maljurästiin jää- 
nyt. 
Religue, f. pyhäinjäännös; kaiken 

laijet folut jotka omat olleet pyhäin 
omat; — r-s, pl. tähteet jotkin juu- 
resta, ylemästä. 

Relire, v. a. uudestaan lukea. 
Reliure, f. nitominen; firjanfannet. 
Relocation, f. wouraaminen wou- 

raajalta. 
Reloger, v. a. jälleen ottaa luokſenſa 

afumaon, majauttaa [uonanfa. — v. n. 
jälleen mennä afumaan entifeen paikkaan. 

Relouage, m. fillin futu-aika. 
Relouer, v. a. jälleen wourata; wou⸗ 

rata mourattua toifelle. 

628 Remb 

Reluire, v. n. tajostaa, liiltää, hoh⸗ 
taa, loistaa. . 

Reluisant, nte, adj. liiltämä, lois- 
taa. 

Reluguer, v. a. tarfastaa, fatfastaa 
farfaafen; kadehtia. 

ustrer, v. a. uudestaan kiillot⸗ 
taa. 

Remächer, v. a. uubestaan puress 
Tella, märehtiä; (kuw.) ufein ja fauan 
miettiä. 

Remaconner, v. a. uudestaan muu- 
rata. 

Remander, v. a. uudestaan ilmot» 
taa. 

Remanger, v. a. uudestaan fyödä. 

Remaniement, Remaniment, m. uns 
bestaan füfitteleminen, piteleminen, [ore 
jaaminen, laittaminen; (firjap.) pur- 
faaminen; uudestaan latominen. 

Remanier, v. a. uudestaan käfttellä 
1. pidellä; korjata, uudestaan laittaa; 
filmäillä, läpikatfoa, parantaa; (kirjap.) 
urata ja latoa uudestaan; uudestaan 
askea (latu, laattia); uudestaan fat- 
taa. 
Remarchander, v. a. uudestaan faup- 

paa Bieroa 1. ostella. 
Remarcher, v. n. uudestaan lähteä 

matlaan. 
Remarior, v. a. toistamifeen naît 

taa. — Se r., €. 7. naiba toistamis 
een. 
Remarquable, adj. fuomattawa, 

merlittämä, mainittama, erin-omainen. 
Remarque, /. muistutus. 
Remarquer, v. a. uudestaan mers 

fitä; muistuttaa; Data à hawaita, 
nähdä; se faire r., jaattaa itfenfä huo 
matukſi. 

Remasquer, v. a. uudestaan pukea 
naamuri. 

Remballer, v. a. jälleen panna myte 
tyyn ]. tufuta. 
Rembarguement, «m. uudestaan lais 

waan meneminen ]. paneminen. 
Rembarquer, v. a. panna I. lastata 

| tafaifin laimaan. — Se r., v. 7. UU" 
; bestaan astua latmaan; (kuw.) uubes- 
' taan ryhtyä feiffailuffiin. 
.  Rembarrer, v. a. työntää talaifin; 
kowuudella fobbella 1. kieltää. 



Remb 

Remblai, m. täytemulta; mullalla, 
muralla täyttäminen. 

Remblaver, v. a. uudestaan kylmää. 
Remblayer, v. a. mullalla, muralla, 

foralla täyttää. 
Remboitement, m. uudestaan fijals 

feufa paneminen, liittäminen 1. faumaa- 
minen. 

Remboiter, r. a. nubestaan fijottaa, 
liittää L ſaumata. 

Rembouger, v. a. uudestaan tähte 
tää astia. 
Rembourrement, m. toppaus, fulfo- 

minen. 
Rembourrer, v. a. topata, fulloa. 
Remboursable, adj. talaifin maks 

fettawa, jota on mahdollinen talaifin 
maljaa. 

Remboursement, m. tafaifin malja» 
minen; ennallomaljojen fuorittaminen. 

Rembourser, v. a. maljaa tafaifin, 
fuorittaa jlun ennaffomatfut; se r. de 
ge., sur gc. jllin banitia forivausta 
jotkin. | 

Rembraser, v. a. jälleen fytyttää. 
Rembrasser, v. a. uudestaan ſy⸗ 

Teillä. 
Rembrocher, v. a. jälleen pistää 

wartaafen. 
Rembrunir, v. a. faattaa tummatfi, 

tummemmalfi; (lumw.) faattaa fynkäkfi, 
mielipahalle. — Rembruni, ie, part. 
air r., fynttä fatfanto. 

Rembrunissement, m. tummatfi, 1118» 
tealfi faattaminen; ruskeus. 
Rembtächement, m. hirwen lähtö ta- 

faifin turwapaiftaanfa. 
se Rembächer, v. r. juosta tafaifin 

turwapaikkaanſa j9irweotä]. 
Remède, m. lääke, vobto; lääkitys 

parannustapa; ruiske; (fuw.) keino, 
apuleino; r. de loi, lain fäätämä me 
tallifeos rahakappaleisja. 

Remédier, v. n. (&) tuottaa paran- 
nusta, auttaa. 

Remöler, v. a. nudestaan felottaa. 
. Remembrance, f. (manh.) muisto 
jfuêta. 

Remémoratif, ive, adj. muistuttas 
wa, muistoon johtama. 

Remémorer, v. a. (twanb.) uudes- 
taan muistuttaa. — So X, V. 7. UU 
destaan muistaa. 
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 hemondo, J. Vaari alkuuan L owen 
1 

Remener, v. a. miedä 1. tuoda ta- 
i faifin. 

. Remercier, v. a. Liittää; kohteliaasti 
tieltäytyä, liittäen Pieltää; päästää ha- 
jalle, fotipaifoilleen (fotamiehiä). 
 Remerciment, Remerciement, m. 

i liittäminen, liitos. 
Réméré, m. tafaifin osto. 

, Remesurer, v. a. uudestaan mis 
ata. 
Remettre, v. a. panna 1. afettaa ta- 

laifin, paifallenfa; jälleen panna uns 
toon I. faattaa toimeen; r. à la voile, 
jälleen nostaa purjeet 1. lähteä pure 
jJehtimaan; r. une armée sur pied, 
jälleen afettaa fotajoullo fuutoon: r. 
en question, uudestaan panna kyſy⸗ 
mykſeen; r. en vente, jälleen panna 
faupaffi; r. en tapis, jälleen ottaa pu- 
heekſi; panna entijelleen, entijeen tilaan, 
entifiin oileukfiin; r. en crédit, jälleen 
faattaa {nottamutieen ; r. ensemble des 
personnes brouillées, fomwittaa riitaan 
tuneet; panna fijoillenja: r. le bras, 
la jambe à gn; jälleen faattaa ter- 
weyteen; (kuw.) miihdyttää, rauhottaa; 
antaa 1. toimittaa talaifin, autaa 1. 
faattaa käteen; lähettää (rahoja); lykätä 
toifeen aikaan, jättää toistaifekfi, fää- 
tää uufi määrä-aika, wittoyttää : il re- 
met ses créanciers de mois en mois, 
hän lykkää welanmatfunfa fuufaudesta 
toifeen, miimyttää welfojianfa; alkaa 
uudestaan; antaa anteekji: remettez et 
il vous sera remis; jättää jfun huos⸗ 
taan, uskoa jfulle. — Se T., v. r. jäl⸗ 
leen ajettua istumaan, makaamaan j. 
n. €; jälleen alkaa 1. lähteä: ser. à 
table, au lit, jälleen istua pöytään, 
mennä maata; se r. en mer, en route, 
jälleen lähteä merelle, matkaan; se r. 
au travail, ruveta työhön; se r. au 
rec, jälleen ruweta greelan kieltä [ue 
emaan; uudestaan muistaa, faaba mie» 

leenfä, tuntea; toipua, tointua, wirfis- 
tyä, tulla moimiinja; wiihtyä, tyyn 
tyä, vauhottua; (ares gn) jopia, tehdä 
fowinto; s’en r. à gn, luottaa 1. tuts 
wautua jluhun, jättää jlun ratlaista- 
wakſi; jälleen mennä fijoillenja, paikal» 
lenſa; antaa anteelfi. 



e Reme 630 Remp 

Remeubler, v. a. warustaa unfilla ! rustaa tarpeellifila aineilla; uudestaan 
Guonelaluilla. panna kuntoon; terittää faappaat; pan- 

Réminiscence, f. muistelu, muis-'na uufi puu pysjyyn. 
telma; hämäristä muistelmista fynty- | Remontrance, /. muistutus, waro- 
nyt mukailu. | | tué, nuhde. 

Réminiscére, m. toinen junnuntai | Remontrer, v. a. uubestaan näyt 
paastosfa. , tää; muistuttaa, warottaa, nubbella. 
Remise, f. tafaifin antaminen; anta | Römora, m. Rémore, f. eräs kalanlaji, 

minen, jättäminen; rahanlähetys ; ylde- | jonka muinaijet luuliwat woitvan lai 
Iylläns, wiiwytys; anteelfi, lahjatft an- | woja pyläyttää; (kuw.) este, wiiwytys. 
taminen; ranfaistutien fiewitys; ylös-| Remordre, v. a. ja n. uudestaan 
fanto-, waibtoprofenti, waunumaja, | purra; uudestaan vryunätä. 
waja, liiteri; voiture de r., tahi Re-; Remords, m. omantunnon waiwa. 
mise, m. nelin istuttawat maunut joita j Remorque, /. puljeeraus, hinaus; 
määrä-ajalfi wourataan. NNN hinaustouwi. 

miser, v. a. ajaa waunnliiteriin,  Remorquer, v. a. puffeerata, hinata. 
panna wajaan. Remorgueur, m. puffeeri-, hinaaja 

Rémissible, adj. anteeffi annettama. | laiwa. 
Römission, f. anteelfi antaminen, | à Römotis (s ääntyy), adr. (yrjään. 

armahtaminen, vankaistukjeseta armah-| Remoucher, v. a. jälleen niistää 1. 
taminen; fääli, fäälimäijyys, laupeus; | fistätä. 
sans r., fäälimättä; taudin ltemennys. | Remoudre, r. a. uudestaan jauhaa. 

Römissionnaire, m. rantaistufjesta Rémoudre, v. a. uudestaan takoa, 
armahdettu ihminen. ' hioa. 

Rémittent, nte, adj. mälipäinen| Remouiller, v. a. uudestaan Pastaa 
(tauti). 1. fostuttaa. — v. n. uudestaan las⸗ 

Remmailloter, v. a. uudestaan fa- | tea ankkuri. 
paloita. Rémoulade, ?. Rémolade. 

Remmancher, v. a. uudella wars| Rémouleur, «n. bioja. 
rella marustaa. Remous, m. 9yöty 1. aaltoileminen 

Remmener, v. a. jälleen tiedä pois. | medestä laiman fulfemifesta tahi muus: 
Römolade. Römoulade, f. erää wä- ta fyystä. 

krwästi höystetty kaste; moide hewo. Rempailler, v. a. uudestaan fulloa 
e. 1. punoa oljilla. 
Remole, f. meren pyörtäjäinen. | Rempailleur, euse, s. olfituolien pu- 
Remollient, nte, Remollitif, ive, ' noja. 

adj. pehmittämä, fulattawa. i Rempaquement, m. fillien ſullomi⸗ 
ontage, m. faappaiben terittä⸗ men. 

minen; teritetyt faappaat; farfeat lis: |  Rempaquer, v. a. fulloa filliä. 
tinjaubot. * Rempaquetement, m. uudestaan 

Remonte, f. formausratiut hyljät- | myttyyn paneminen. 
tyjen fijaan; Pormaushewosten osto. Rempaqueter, v. a. uudestaan parts 

Remonter, v. a. jälleen astua 1lös-: na myttyyn. 
päin, nousta mastamäleen: monter et | se Remparer, v. r. wallittaa 1. lin: 
r.; nousta: le soleil remonte; (kuw.) | nottaa afemanfa. 
les effets publics remontent, waltion | Rempart, m. malli, mallitus; (kuw.) 
arwopaperit noufemat hinnasfa; r. plus | turva. | 
haut, palata tafaifin fertomufiesfa; r.! Rempiétement, m. muurin juuren 
à la source, palata afian alkuperiin. | forjaus. 
— v. a. jälleen astua ylöspäin; kul- Rempiöter, v. a juurelta forjata 
fea, purjehtia, foutaa mastawirtaan; | muuri. 
jälleen fantaa ylös, nostaa ylös; uu-| Remplapant, m. fijainen (joka toi. 
tilla ratjuilla marustaa; uudestaan mas | [en fijasfa menee fotamiebetft). 
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Remplacement, «m. fijaan panemis 
nen, fijan täyttäminen; astuminen tois 
fen fijaan 1. wirfaan; rahalainan uu- 
distus; en r., fijaan, fijaijelji. 

Remplacer, ». a. afettaa toifen fi 
jaan, ruweta toifen fijaan, tulla fijaan 
1. jälteen; korwata, täyttää fija; uu- 
bistaa laina; cet ami remplace seul 
tous les autres, tämä ystämä vifin 
on faiflien muiden korwaukſena; on 
Va remplacé par son fils, hänen fi 
jaanja on pantu hänen poikanja; il 
est difficile de r., wailea on faaba 
bünen mertaistanja fiihen paikkaan. — 
v. n. ja T., 0. r. hanllia uufia 
fauppatawaroita. 

Remplage, m. wajaan miinittnuny- 
rin täyttäminen; täytejora. 

Rempli, m. fijäänkääntö 1. poimu 
tanfaasta. 

Rempli, ie, adj. täyfi, täntetty; être 
r a soi-même, pitää paljon itfes- 
tänjä. 

Remplier, v. a. lääntää fijäänpäin, 
tehdä poimu fijäänpäin. 

Remplir, v. a. uudestaan täyte 
t8ä; täyttää; täydentää, tehdä täyfilu- 
fuifetfi, tägbellifeffi; paria 1. neulo» 
malla täyttää fäpiä; (kum.) pitää, 
hoitaa 1. toimittaa (wirfaa); estää 
jun ajan, Päyttää aikanja: cela rem- 
lit une partie de son temps, bün 
äyttää fiihen yhden ojan ajastanja; 

täyttää (tehtämänjä, melmollijnutenja); 
(lafit.) Tormata. — Se r., v. r. täyt- 
tyä. 

Remplissage, m. täyttäminen, Iifää- 
minen; läpien parfiminen 1. täyteen om⸗ 
eleminen; palston täyte, turhia poik⸗ 
euffia aineesta. 
Remplisseuse, f. pitfien parfija. 
Remploi, m. rabojen paneminen uu- 

destaan kaswulle 1. uuteen tuottamaan 
yritykjeen. 

Remployer, v. a. uubestaan käht⸗ 
tää; uudestaan panna pää-oma Îas- 
tulle. 

. Roemplumer, v. a. panna uufia ful- 
tia. — So r., v. r. faaba uufia jullia; 
tointua, päästä moimiinfa; woittaa ta- 
taifin (pelisjä). 

Rempocher, v. a. jälleen petää tas- 
fuunfa. 
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Rempoissonnement, m. falojen uu- 
bestaan istuttaminen järween. 

Rempoissonner, v. a. uudestaan is- 
tuttaa faloja järtveen, uudestaan faat- 
taa kalaiſekſi. 

Remporter, v. a. ottaa talaifin, wie⸗ 
dä 1. kantaa tafaifin, pois; faamuttaa, 
faaba, woittaa; r. la victoire, faaba 
woitto, woittaa; (furw.) r. la palme, 
tunnustettaa etemimmälfi. 

Remprisonner, v. a. uudestaan fuls 
tea wankenteen. 

Remprunter, v. a. unbestaan lais 
nata. 
Remuage, m. fefottaminen, pöydi- 

minen, felaifin lapioitfeminen; muut- 
taminen. 
Remuant, nte, adj. lewoton, rau⸗ 

baton, mallaton. 
Remue-ménage, m. hnonekapineiden 

mullistus aamen muuttaesfa) ; (kuw.) 
fefaforto, hämmennys. 
Remuement, Remäment, m. mullis- 

tus, myllermditſeminen, lapioitjemisen, 
fefottaminen; (kuw.) homma, puuba, 
rettelö, veuhina. 

Remuer, v. a. fiirtää paikaltaan, lii» 
tuttaa, fekottaa, lapioittaa; r. la töte, 
pubistaa päätä; r. le bras, liikuttaa 
käſiwartta; r. un enfant, muuttaa fa- 
paloita lapfelle, fapaloita uudestaan; 
(tum.) liikuttaa, hellyttää: r. Päme, 
le coeur. — v. m. liilahtaa pailals 
tanja; yrittää, ryhtyä; rauhattomuutta 
fynnyttää; (meriw.) waarua. — Ser, 
v. r. liitlua, liikahtaa, olla liikkeellä. 
Remueur, m. twiljan lapioitfija. 
Remueuse, f. lapjen fapaloitfija. 
Remugle, m. (waub.) ummebtuunt 

aju. 
Rémunérateur, trice, s. fostaja, pal- 

fifa. — adj. kostawa, pallitjema. 
émunération, f. palkinto, tosto. 

Rémunératoire, adj. (lafit.) palkit 
fewa, korwaawa. 
Rémunérer, v. a. palkita, korwata. 
Renâcler, v. n. punskua wihaséſa; 

(kuw.) wastenmielifyntté ofottaa. 
Renager, v. m. uida tafaifin, uu- 

destaan. 
Renaissance, £ uudesta fyntymis 

nen; uudistus, jälleen wirloominen 1. 
wirlistyminen (tieteiden ja taiteiden). 
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Renaissant, nte, adj. uudesta fn. 
tymä 1. wirkistymä, uudistua. 

Renaitre, v. n. uudesta fyntyä 1. 
wirlistyä; uudestaan kaswaa; uudes- 
taan tulla näkymiin. 

Rönal, ale, adj. munnaiflin fuu- 
lua. 

Renard, m. lettu, repo; (kuw.) fuf- 
tela, pahansellinen ihminen; pieni reikä, 
jonfa kautta weſi muotaa pois fäiliöstä. 

Renarde, f. naaraslettu. 
Renardö, 6e, adj. letulta tulewa. 
Renardean, m. etunpoifanen. 

N Renarder, v. n. käyttää fonnan ku⸗ 
jeita. 

Renardier, m. fetunpyytäjä. 
Renardiöre, f. tetunluola. 
Renardiser, ?. Ruser. 
Renasguer, {. Renäcler. 
Rencaisser, v. a. uudestaan panna 

acffuun, lippaafen. 
Renchainer, +. a. uudestaan tab 

lehtia ]. fulfea wanteuteen. 
Renchéri, ie, s. faire le r., la r-e, 

miä lylmäkiskoifelji, mwastahakoi- 
je 

Renchérir, x. a. ja m. k. Enchérir. 
Renchérissement, f Enchörisse- 

ment. | 
Reneogner, v. a. fyjätä nurkkaan. 
Reneontre, f. fatunnainen fobtaa- 

minen, yhteenfattuminen: faire r. de 
n, taata jfu; il allait à sa r., meni 
äntä wastaan; marchandise de r., 
atunnaifesti füflin tullut tamara; c’est 
une r., fatnnnaifesti fain fitä halmalla 
hinnalla; wibollisten odottamaton yh⸗ 
teentörmäys, odottamaton 1. fatunnat. 
nen kahakka; fatunnainen miellailu; 
fattumns, tilaifuus; à la première r., 
enfltilasja; par, de r., fattumoilta; se- 
lon la r., mitä milloinlin. 

Rencontrer, v. a. fobbata, tamata, 
jattumalta löytää. — 2. n. ojata, ar- 
mata, onnistua hywin 1. pahoin: ila 
mal rencontré, hän armafi määrin, 
hän on huonosti onnistunut. — Ser,, 
v. v. tamata ]. kohdata toinen tois- 
tanja, jattua yhteen; löytyä; laufua 1. 
pitää famaa ajatusta luin toinen. 

Rencorser, v. a. panna uudet lits 
wit Gameefen. 

Rend 

noourager, v. a. uubeétaan roh⸗ 
aista. 
Rendant, nte, s. ja r. compte, ti- 

lintekijä. 
se Rendotter, v. r. uudestaan wel⸗ 

taantua. 
Rendeg-vous, m. fuostuttu bbty- 

myö 1]. fohtaaminen; yhtymyspailla; 
donner, prendre r., fuostua tullat 
fenfa yhteen. 

Rendonnée, €. Randonnée. 
Rendormir, v. a. uudestaan nufut- 

taa. — So x, v. r. uudestaan nul- 
a. 
Rendormissement, m. jälleen uuklu- 

minen. 
Rendoubler, v. a. fifään neulomalla 

lyhentää liian pitkät mwaatteet. 
Rendre, v. a. antaa tafaifin, ſuo⸗ 

rittaa ]. toimittaa talaifim antaa; 
— r. à gn sa parole, päästää 
upaukſesta; jättää, heittää; (kuw.) efit- 
tää, fuorittaa: r. grâce à, ofottua fit. 
tollifuuttania, Liittää; r. les derniers 
devoirs à gn, jaattaa hautaan; r. 
hommage, wannoa uskollijuuden wa⸗ 
(a; r. ses hommages à an, {va 
funnioituffenfa efiin; +. obéissance, 
olla fuuliainen; r. réponse, waëtata; 
il ne rend rien à personne, ei bän 
huoli festään; r. visite, Päydä terweh⸗ 
timäsfä; r. un salut, wastata terweh⸗ 
bykfeen; r. service à gn, tehdä jlulle 
palmelus; (kuw.) palkita, korwata, kos⸗ 
taa: Dieu vous le rende, fostafoon 
Sumala; r. le bien pour le mal, 108= 
taa hymä pahalla; (à) faattaa takaijin, 
faattaa undestaan nauttimaan: cela 
le rendra à la vertu, fe faattaa Gä- 
net talaifin funnon tielle; il vient 
d’être rendu à la liberté, hän on bil- 
jan pääsjyt mwapauteen; tehdä jkikin: 
e malheur l’a rendu sage, onnetto- 
muus on tehuyt Hänet wtijaalfi; ses 
victoires J’ont rendu: maitre d'un 
vaste pays, bünen moittonja omat teh- 
neet hänet awaran maan berralfi; r. 
un chemin practicable, faattaa tie 
läytettämään tilaan; tuottaa, antaa tu- 
oja; sa terre rend beaucoup, talonja 
tuottaa paljon; cette Aeur rend une 
odeur agréable, fufla leiittää fu 
loista Gajua; cet instrument rend un 
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son harmonieux, — antaa fointumaa 
ääntä; maljaa, fuorittaa: ce fermier 
rend tant de sa ferme; purata itfes- 
tänjä, ofjentaa: r. de la bile, offen- 
taa fappea; r. le sang par le nez, 
muobattaa werta nenästä; rendre du 
sang, fylkeä merta; Heittää (henkenfä): 
r. le dernier soupir; fuorittaa, tehdä, 
toimittaa; r. témoignage, laufua to- 
bistuffenfa; r. témoignage à la vé- 
rité, pyfyä tarffaan totuubesfa; r. un 
arrêt, langettaa tuomio; r. la justice, 
käyttää fakta; r. la justice à qn, tehdä 
oikeutta jlulle; kumwata, ofottaa, efittää, 
felwittää: ce portrait vous rend bien, 
tuma on Gymin teidän näköinen; ce 
mot rend mal votre pensée, fe fana 
ei ilmota tarkkaan ajatustanne; r. rai- 
son de, efittää fyyt jhkin; r. raison à 
n, antaa fowitusta jlulle; r. compte 
e, tehdä 1. fuorittaa tili, felwitys; 

kääntää, felwittää: r. mot pour mot, 
kääntää fanasta fanaan; kertoa, mat- 
fia: Pécho rend les paroles, faitu 
fertoo fanat; heittää (linna, ajeet). — 
v. n. wiedä jhkin, antaa jhkin päin: 
ce chemin rend & Paris, tämä tie 
mie Pariifiin; cette maison r. sur le 
rempart, fuone antaa malliin päin. 
— $e r., v. r. tehdä, faattaa itjenjä 
jäflin, antautua jkikin: se r. odieux, 
faattaa itjenjä mibatuffi; se r. catho- 
ligue, antautua fatolifeen uskoon; se 
r. maître de, mallottaa; mennä, ful- 
Tea, lähteä: les flenves se rendent à 
Ja mer, wirrat laskewat mereen; je 
me rends à Paris, lähden Pariiftin; 
se r. à son devoir, [ähteä tehtäwiinjä ; 
antautua, myöntyä: se r. prisonnier 
de guerre, antautua fotamangilfi; se 
r. à la raison, palata järteentä: se r. 
à des raisons, myöntyä järkemiin ſyi⸗ 
hin; se r. aux désirs de gn, myön- 
tyä jfun pyyntöihin; je me rends, 
myönnyn; il ne se rend jamais, hän 
ei anna perään. 

Renf 

tehdä. — Se r., v. r. entistä enemmin 
kowettua. 

Rêne, f. ohjas, obja. 
Renögat, m. usfonhylkääjä, luopio. 
Reneiger, v. i. fataa jälleen lunta. 
Rénette, f. famiorauta. 
Rönetter, v. a. weistää hewofen ka- 

wio. 
 Renettoyer, v. a. nubestaan puhe 

bistaa 1. fiimwota. 
Refaitage, m. uuden fattorafennuf- 

fen paneminen. 
Refaiter, v. a. tehdä uufi fattoras 

kennus. 
Renfermé, mn. ummehtunut Haji. 
Renfermer, v. a. uudestaan fulkea 

1. falwata fifään; fulkea 1. panna wan- 
keuteen; pitää Powemmasja wanleudes- 
ja tuin ennen; fijältää; fupistaa. — 
Se r., 2. r. fuileutua fijään. 

Renfller, v. a. uudestaan puettaa 
lankaan. 

Renflammer, v. a. uudestaan ſytyt⸗ 
+. n W 

Renflé, 6e, adj. pullistunut, paifus 
nut; colonne r-e, mabalas pilari. 

Renflement, m. pullistus; pilavin 
paffuin ofa; ojan pakjuin oja. 

Renfler, v. n. pullistua, paifua; 
nousta [leimästä), 

Renfoncement, m. ſywenuys; uurs 
108. 

Renfoncer, v. a. panna uufi pohja; 
[yödä 1. painaa fymempään. 

Renforcé, 6e, adj. wabwistettu; da- 
mas r., faffinfertainen damasti; oeil- 
let r., metallinen myörinläpi; paysan 
r., mubtea talonpoika; fat, sot r., aika 
narri, aita tyhmyri. 

Renforcement, m. wahmwistaminen. 
Renforcer, v. a. wabwistaa, lujen- 

taa, enentää. — So T., v. r. wahwis⸗ 
tua, enentyä. 

Renformer, v. a. pinnistää banfif. 
faat kaawapuuhun. 

Renformir, v. a. torjata 1. nubes. 
du, ue, part. ja adj. tuotu, wiety; | taan rapata wanha muuri. 

autautuuut, woitettu; jaapunut; uus! 
punut, woipuunnt. 

Rendu, m. fotawanti; mastauno- 
roon tehty kepponen. 

Renduire, M a. uudestaan fimeklä. 

Renformis, m. wanhojen muurien 
| Corjaaminen ]. rappaaminen. 

Renformoir, m. faaiva, johon han 
fikkaat pinnistetään. 

Renfort, m. wahwistus, [ijä, enen- 
Rendurcir, v. a. entistä komwemmalfi | nys. 
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se Renfrogner, 1. Refrogner. 
ement, m. uudistettu fito- 

mus 1. melwotus; nuſi ryhtyminen 1. 
meneminen ; uufi panttaus. 

Rengager, v. a. uudestaan pantata; 
uudestaan faattaa 1. tafertaa jhlin toi- 
meen, yritylkfeen: r. gn dans une mau- 
vaise affaire; r. son coeur, uudestaan 
rafastua; r. le combat, uubestaan 
TyÖtyä taisteluun; uudestaan märmätä. 

Se r., 0. r. uudestaan ryhtyä 1. 
ruveta jhlin; nubestaan rueta jota- 
miehelfi 1. ryhtyä taisteluun: le com- 
bat se rengagea. 

Rengainer, v. a. uudestaan pistää 
tuppeen, huotraan; (kum.) keskeyttää. 

se Rengorger, v. r. pöyhistellä, re- 
bennellä. 

Rengraisser, v. a. uubestaan lihot: 
taa 1. fyöttää. — v. n. undestaan liv 
hoa. 

Re 
pahan yltyminen. 

ger, v. a. pahentaa, fartut- 
taa pahennusta. — So r., v. r. pahen- 
tua, yltyä [jotkin pahasta]. 

Renhardir, v. a. uudestaan vob: 
taista. 

Renjetean, m. twefipenkki alkunasja 
]. owesfa. 

Reniable, adj. tiellettämä, jota on 
mahdollinen Tieltää. 
Reniement, Reniment, m. tieltämi- 

nen, epuutus. 
Renier, v. a. fieltüä, luopua (us- 

fostanja); walheekſi mäittää, emätä. 
nié, 66, part. ja adj. hyljätty: 

r. de Dieu et des hommes; étonta 
Tieltänyt, uskostanſa luopuuut: chré- 
tien r. 
= Renieur, m. jumalankieltäjä, -ber- 
jaaja. 
N enifloment, m. fuorfuminen, nu- 
ina. 
Renifier, v. n. fuorfua, nuhista. 
Reniflerie, f. {. Reniflement. 

N Renifleur, ouse, s. tuorjaaja, honot- 
aja. 
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Renommé, 66, part. ja adj. maine 
bifas, fuuluifa, mainio. | 
Renommée, f. maine, maintoijuus. 
Renommer, v. a. uudestaan nimit- 

tää; Piittää, febua; faire r., faattaa 
mainiolfi, maineefen; se faire r., faat- 
taa itjenjä mainioffi; (twanb.) (de gm) 
mainita todistulfekfi. 

Renonce, f. puute jatlin forttiwä- 
ristä (pelisfä). 
Renoncement, m. luopuminen; fie. 

täminen; à, de soi-même, itfenjä kiel⸗ 
täminen. 

Renonoer, v. n. (a ge.) luopua, fiel- 
täyttyä 1. eritä jätkin; wastata kortti 
wäriin toifella märillä Luin pelattu, 
olla märin puutteesſa (korttipelisfä). 
— 0. a. kieltää, olla tunnustamatta. 

Renonciation, f. fieltäyminen, {no- 
puminen. 

Renoncule, f. leinillö (ranuncu- 
ngrögement, =. pahentuminen, | lus) ts ). 

Renouée, f. tatar (polygonum); Tr. 
trainasse, linnuntatar (p. aviculare). 

Renouement, Renoûment, m. (1an5.) 
uudistus. 

Renouer, v. a. uudestaan fitoa 1. 
folmeta; uudestaan ryhtyä; wetää fi- 
jallenja niufahtunut jüfen. 

Renoueur, m. niufabtuneiben jäfes 
nien fijallenfa mwetäjä. 

Renouveau, m. (wanb.) tewät. 
Renouveler, v. a. uudistaa, unbes- 

taan alkaa 1. mirlietyttää. — v. m. (de) 
wirkistyä, jaattaa uuteen mireyteen: r. 
de zèle, faada nutta intoa; r. d’appé- 
tit, faaba uutta ruokahalua; r. de jam- 
bes, uufin woimin ryhtyä toimeen. — 
Se TZ, v. 7. uudistua, mwirlistyä. 

Renouvellement, m. uudistaminen; 
toistaminen; tarttuminen. 
Rénovation, f. undistus; undista- 

minen. 
peja selgnomont, m. tieto, ilmotus, 
elto. 
Renseigner, v. a. uudestaan opas- 

taa, opettaa, neuwoa L antaa tietoa. 
Rensemencer, v. a. uudestaan Ti: 

Reniveler, v. a. uudestaan nimwele- | mää. 
rata 1. tafaforfoa mitata. 

Renne, «n. peura. 
Renoircir, v. a. uudestaan mustata. 
Renom, m. maine. 

Rentamer, v. a. nubestaan ryhtyä 
1. ruweta jbfin. 
N Rentassé, part. ja adj. tanaffarwar- 
inen. 
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Rentasser, v. a. uudestaan fäjütä. 
Rento, 7. wuotinen tulo; muotinen 

wero; rahainkaswu, intresfi; r. à six 
pour cent, fuuben profentin intresfi; 
r. viagère, elinlautinen eläke; r. à 
fonds perdus, elinfautinen elatustorto; 
faire la r., fuorittaa intreefit; faire 
une r. à qn, määrätä wuottfet tulot 
jlulle. 

Renté, 6e, part. ja adj. weroja ]. tu- 
Ioja faapa; bien r., rifas, warallinen. 

Renter, v. a. miuotifilla tuloilla wa⸗ 
rustaa. 

Renterrer, v. a. uudestaan kaiwaa 
maahan, 

Rentier, öre, s. weronfaaja; we⸗ 
ronmaljaja. 

Rentoilage, m. uubestaan reunutta- 
minen pitfilä, nauhoilla j. m. f.; maa: 
fautfen litmaaminen uudelle kankaalle. 

Rentoiler, v. a. uudestaan reunus- 
taa pitfilä, nauhalla j. m. f.; liimata; 
maalaus uudelle kankaalle. 
‘Rentonner, v. a. panua toifeen ton 

nyriin; uudestaan täyttää tynnyri. 
Rentortiller, v. a. uudestaan pu- 

uota, fietoa 1. felfata. 
Rentrainer, v. a. uudestaan mwetää 

1. fulettaa pois. 
ä Rentraire, v. a. neuloa 1. parfia ko⸗ 
pont. 
Rentraiture, 7. fofoon uenlomus 1. 

parfinta. 
Rentrant, adj. m. angle r., fijäpäi- 

nen fulma. 
Rentrayeur, euse, s. fofoonparfija. 
Rentrée, /. fijään-astuminen, uufi 

fijälle käynti; oppilaitosten ja wirka⸗ 
tuntien awaaminen uudestaan lupa⸗ 
ajan fuluttua; uudestaan tuleminen 
nähymölle; rahain tulo 1. kanto. 

Rentrer, v. n. jälleen tulla 1. astua 
fifään, tulla takaifin, palata; fus.) 
r. dans les bonnes grâces de gn, 
unbestaan päästä jun fuofioon; r. 
dans son bon sens, palata järkeenſä; 
r. dans l’ordre, palata järjestykjeen; 
uudestaan ryhtyä toimeen, mirkaan; 
r. en service, jälleen mennä palwe⸗ 
lulfeen; r. en correspondance, uu- 
bestaan ruweta kirjewaihtootn; les col- 
léges rentrent à telle époque, oppi» 
Taitoljet awataan; (luw.) r. en fureur, 
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uudestaan mimmastua; uudestaan ru- 
weta näyttelijäkfi: tulla ]. juosta fi 
jään [rahoista] ; palata ruumiifen [taus 
dillifista uesteistä]. — v. a. miedä 1. 
tuottaa fljään: r. des marchandises 
dans le magasin. 

Renvahir, v. a. uudestaan maillot. 
taa 1. hyökätä fifään. 

Renvelopper, v. a. jälleen tietoa 1. 
fääriä ympärille. 

Renvenimer, v. a. uudestaan myrs 
kyttää. 

à la Renverse, adv. felällenjä. 
Renversé, 6e, part. ja adj. lumottu, 

faadettu; felaantunut, hämmennetty. 
Renversemont, m. fumoominen, taas 

taminen, mullistaminen; (kuw.) epäs 
järjestys, felffaus, fekajorto; perikato, 
kumous, mullistus. ° 

Renverser, v. a. fumota, faataa, mul 
listaa, féäntää nurin niskoin; (fur. 
häwittää, felkata, hämmentää; M 
muuttaa lasti toijeen laimaan. — Se 
r., 0. 7. laatua, mennä nurin nisloin 
tumoon. 

Renvi, m. korkeampi tarjomus (lort- 
tipelisjä). 

Renvier, v. n. tarjota forleampaa 
(torttipelisfä). 

Renvoi, m. tafaifin lähettäminen; 
talaifin fimmoominen I. kajahdus; wiit⸗ 
taus tafaifin firjasfa; paikka mihin fir- 
jasja wiitataan; wiraëta erottaminen; 
talaifin lähettäminen 1. lykkääminen 
uuteen tutkintoon 1]. oikeustoon; tois- 
taifekfi lykkääminen; röyhtkäys. 

Renvoyer, v. a. uudestaan 1. takai⸗ 
fin lähettää; palauttaa, Jei pois 
tylöänjä; erottaa wirasta, hajottaa ſo⸗ 
tamiehiä; lykätä jlun ratkaistawatfi, 
anna jlu vatlaijua etfimään 1. tar- 
empaa tietoa faamaan; toistaifekfi ly» 
tätä; työntää ]. Geittää takaifin, lim⸗ 
mauttaa tafaifin: [hylätä uubestaan tut- 
fittawaffi 1. ratkaistamalfi; lykätä tois 
(een oileustoon. | 

Réordination, /. uudestaan papifft 
| wihkimys. | 

éordonner, v. a. uubestazn wih⸗ 
tiä papiffi. | 

Réorganisation, f. uudestaan jüt- 
festäminen. 
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Réorganiser, v. a. järjestää nubes- 
taan, muodostaa uudestaan. 

Réouverture, f. uudestaan aukaijes 
minen |. toimintaan paneminen. 

Repaire, m. luola, pefä, lymmypailka 
(peto-eläinten); (kuw.) roswoluola, wars 
aanpefä; fufien, kettujen, jänekfien j. 
m. ſ. fitta. 

Röpaissir, v. a. jälleen tehdä pal. 
jummalfi, tehdä yhä paliummalfi. — 
v. n. ja Ser. v. r. paljuntua. 

Repaître, v. n. (yödä, nauttia ruo- 
faa. — v. a. fyöttää, apattaa, ruolkia, 
rawita; (uv) r. gn de vaines espé- 
rances, turhilla toimeilla fuittaa. 

Repaitrir, f. Repétrir. 
Repandre, v. a. wuodattaa, walaa, 

faataa, läilähyttää; hajottaa, ripottaa, 
panna hajallenſa; lewittää; jakaella. — 
v. nr läilähyttää 1. vinotella maahan. 
— Se r., v. r. walua, tulmata; !ewitä; 
(en ge.) laweasti jaaritella. 

Réparable, adj. jota woi parantaa, 
forjata 1. torwata. 

Reparaître, v. n. uudestaan tulla 
näkymiin 1. nälyä. 

Réparatour, m. ja adj. forjaaja, 
unteen funtoon panija; korjaawa, pa- 
rantaa. 

Réparation, f. forjaaminen, funtoon 
paneminen, parannus; forivaus, hywi⸗ 
ty8, fowitué; r-s civiles, wabingon 
korwaus. 

Réparer, v. a. forjata, parantaa, pan⸗ 
na funtoon; forwata, palkita, fowittaa. 

Réparition, j. {. Réapparition. 
Reparler, v. n. uudestaan puhua, 
Reparoitre, f. Reparattre. 
Repartie, f. wastaus, wastawäite, 

tomppafana. 
Repartir, v. a. ja n. fuffelalla fomp- 

pafanalla mastata. 
Repartir, v. n. palata talaifin; uus 

bestaan lähteä matkaan. 
Répartir, v. a. jalaella. 
Répartiteur, m. ja adj. jalailija; 

jafailewa. 
Répartition, /. jafaminen, jataus. 
Repas, m. ateria. 

, Repassage, m. talaifin kulleminen 
Le 
Repasser, v. n. fullea tafaifin, pa- 

lata tataifin; (kuw.) r. sur qe., uu- 
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destaan ottaa tutkittamakfi. — v. a. im⸗ 
bestaan kulkea ylitfe: r. les monts, la 
mer, la rivière: uudestaan miedä ylitie; 
uudestaan hioa; ryykätä, filittää (raat- 
teita); uudestaan walmistaa (nahkoja): 
uudestaan kangistaa 1. märjätä hattuja 
1. fantaita: r. la lime sur un ou 
kiillottaa, fiewmistää; (kuw.) piestä, fuo- 
mia, pelmuttaa; uudestaan läpilukeo; 
miettiä, muistella. | 

Repasseuse, f. ryykääjä, filittäjä 
(waatteiden). 

Repavor, 
laskea. 

Repayer, v. a. uudestaan maljaa 
Repêcher, v. a. wetää ulos tuedestä, 

haalia tuedestä. 
Repeigner, v. a. uudestaan fam- 

pata. 
, Repeindre, v. a. toistamijeen maa» 
ata. 
Ropeint, m. toistamijeen maalattu 

v. a. uudestaan Limillä 

| paitta. 
Rependre, 2. a. jälleen riipustaa. 
Repenser, v. n. jälleen, tarfemmin 

mietttä. 
Repentance, f. fatumus. 
Repentant, nte, adj. katuwa, fatu- 

wainen. 
se Repentir, v. r. latua. 
Repercer, v. a. uudestaan puhlaista 

1. lämäistä. 
Répercussif, ive, adj. (lääl.) nes- 

teitä talaifin palottama ]. takauttawa. 
— m. jemmoidta wailuttamwa lääke. 

Röpercussion, f. nesteiden taklaifin 
alottaminen; fimmabbus, faiabbus, 

heijastus. 
Réperotteï, r. a. (lääl.) pakottaa 

takaifin I. tauottaa; fimmauttaa, ka⸗ 
jahtaa 1. Geijastaa tafaifin. 

Reperdre, v. a. jälleen menettää 1. 
hulata. NU 

Repère, m. mertli joka ofottaa fun- 
fin eri kappaleen fijaa, tunnusmiima; 
merkki kiikarin jäjenisjä mihin faafta 
fitä menytetään. | 
ä Repérer, v. a. tunnusmiimalla mer⸗ 
itä. 
Répertoire, m. luettelo, lista; 

telmien luettelo joita määrättynä at- 
fafautena näytellään tahi toistamifeen 
näytetään. 
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Repeser, v. a. uudestaan punnita. 
Répétailler, v. a. tylläännyttää 95- 

tämittaifella hokemifella. 

éter, v. a. toistamifeen 1. uudes» 
taan janoa 1. fertoa, toistamifeen tehdä 
]. toimittaa, toistaa; mattia, (örpötellä ; 
fumwastaa: l’eau répétait son image; 
(kuw.) olla jnkin efineen fopufubtaifena 
mwastafohtana: cette porte sert à r. 
l’autre; yhä toistaa fufemistanfa ofa- 
taljenja; kertoen kunlnstaa oppilaitten 
oppimäärää: il répète ces élèves; 
mwaatia tafaifin 1. Pormansta: r. des 
frais sur gn, contre gn, twaatia fu- 
fungin makſua jlulta. — Se r., v. r. 
otta yhtä ja jamaa; tulla mattituffi, 
errotukſi. 
Röpötiteur, m. oppilaitten läkſyjen 

luulustaja. 
Répétition, /. toistaminen, fertomi- 

nen; huulustaminen; tafaifin maatimi- 
nen; barjotteleminen, harjotus. , 

. Repétrir, v. a. uudestaan fotfea (tais 
tinaa). 

KRepeuplement, m. uudestaan fan- 
fottaminen; uudestaan istuttaminen 1. 
ſikiölla marustaminen. — 

Repeupler, v. a. uudestaan kanſot⸗ 
taa ]. mäestää; uudestaan istuttaa pui» 
ta, Palan ]. linnun fikiditä. 

Repiler, v. a. uudestaan työntää 1. 
tolaista. 

Repiquer, v. a. uudestaan tilata 1. 
neuloa. 

Röpit, m. toistaijekfi jättö, wiiwy⸗ 
tys⸗aita, odotus-aika; loma-aila; je lui 
ai donné un mois de r., olen fuonut 
fuufauben wiimytys-ailaa; les dou- 
leurs ne lui laissent un instant de 
r., waiwanſa eimät juo hänelle mähin- 
tätään loma⸗aikaa. 

Replacer, v. a. afettaa ]. panna en- 
tijelle aitallenfa. 

Replaider, v. a. ja m. uudestaan ot- 
taa riita-afia ajaakjenja. 

Replancheyer, v. a. panna uufi 
laattia. 

Replanter, v. a. uudestaan istut: 
taa. 

Replâtrage, m. uudestaan tipfillä 
rappaaminen; (kuw.) mian peittelemis 
nen. : 
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Replâtrer, v. a. rapata fipfillä; 
(kuw.) peitellä mwikaa. 

Replet öte, adj. palju ja lihaa, 
turpunut, pubistunnt. 

Röpletion, /. ylenpaltinen lihawuus, 
rumjasmerifyys, werewyys. 

Repleuvoir, v. i. jälleen fataa. 
Repli, m. poimu, laskos; fiemura, 

mutka (matelemien eläinten); (kuw.) 
fydämen fopet. 

Replier, v. a. nubestaan kääriä 1. 
lasfea toloon; fiemuroita, mutlistella ; 
(fotam.) r. un corps, palottaa ofasto 
peräytymään pääjoukkoa Tohden; r. un 
pont, purata filta. — Se r., v. r. Lies 
muroita, mutkistella, polmeilla; (kuw.) 
[uitlistela; se r. sur soi-même, tutkia 
fifustanfa; (fotam.) (sur) hymäsfä jär: 
Jestykjesfä peräytyä jaadakjenja nojaus- 
paillaa. 

Réplique, f. wastaus, mwastamwäite; 
(lakit.) mastafelitys; näyttelijän wii⸗ 
meifet fanat, joiben perästä toifen pi- 
tää ryhtymän puheejen; sans r., was⸗ 
taanjanomaton. 

Répliquer, v. m. ja a. wastata; 
mäittää mwastaan; mastata röyhkeästi. 

Replisser, v. a. uudestaan kääntää 
fofoon. 

Replonger, v. a uudestaan painaa 
meden fijään, upottaa 1. Pastaa eteen. 

Repolir, v. a. uudestaan fitlottaa. 
Röpondant, m. responbenti, puolus- 

taja wäitöstilasja; tutkinnon alainen; 
fe joka mastaa papille mesjusja; takaus» 
mies, edusmies, holhoja. 

Répondre, v. a. wa8tata; r. la mes- 
se, mesjnsja mastata papille. — v. n. 
(à) mwastata jhlin; efitn tuoda werul. 
feita, estelmiä; mastata lirjallifesti 1. 
lirjeefem; puolustaa mäitöskirjaa: r. 
en théologie; (à, dans, en) päättyä, 
[oppua, ulottua, kestää jhlin: ce che- 
min répond dans la forêt, tie menee 
metjän fijään; le bruit répond en tel 
endroit, ääni fuuluu finne faaffa; la 
douleur lui répond au genou, fipu 
tuntuu polmeen faalla; (sur) antaa, 
olla, längetä jhkin päin; olla fjopimana 
mwastalohtana; (pour) wastata, ta'ata; 
r. corps pour corps, olla perfonalli- 
fesfa edesmastaukjeeja; (de) olla edes- 
mwastaukjen alainen. — Se r., v. r. 
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mastata toinen toifellenfa: olla toinen 
toifenfa wastakohtana. 

Répons, m. wastaus mesfusja. 
Réponse, /. wastans, mwastaan-mwäits 

täminen. 
Report, m. fiirto (tiliefä). 
Reporter, v. a. lantaa, tuoda 1. mie- 

dä takaifin; fiirtää (tilisfä); mattia, 
juoruta, lantaa fieliä. — Se r., v. r. 
ajatuffisfanfa fiirtyä ajasfa taatiepüin. 

Repos, m. lepo, alallania oleminen; 
lewüy6, hoiwa; rauha, tyyneys, Häi- 
ritjemättömyys; yölepo, uut; puolimee 
teisjä oleminen — ſananjako, 
staite, (runomitasſa); tahtipyjähdys; 
enger (rappukäytämäsjä); lemäyspail- 
Anaa A tſanh 1 

s6e, f. ſakſanhirwien pejä 1. 
tyysfiia 

poser, v. a. lemättää, lepäyttää, 
lepuuttaa; (kuw.) miihdyttää, wirlis- 
tyttää. — v. a. bno’ata, lewätä; (sur) 
fetfoa, olla perustettuna, perustua; ſe⸗ 
letü, laskea pohjajakonja; (kuw.) wiih⸗ 

. — SOT, 07. r. lemätä; olla ma- 
ja [pellosta]; (sur gn) tuottaa jfu- 
un. — Reposé, 6e, part. lewähtäuyt; 

à tète r-e, tyystin mietittyä. 
Reposoir, m. alttari jonka päälle 

afetetaan pyhät ebtoollisfapineet kirkol⸗ 
lifesfa juhlaklulusja (fatolifilla). 
Repous, m. tiilijanhoista tehty muu- 

riruuli. 
Repoussant, nte, adj. louffaatva, 

wastenmielinen, inhottamwa. 
Repousser, ». a. työntää, heittää 1. 

Iykätä takaifin; karkottaa, häätää; (Euro.) 
kieltää, hyljätä, kumota; merfoa, mes 
jota. — v. n. poulahtaa, poutkottaa; 
pontimesta] ; työntää, potkaista [ps 
ystä]; inhottaa, olla mwastenmielinen ; 
Werfoa, itää. 
_Repoussoir, m. ajopultti; bammas- 

pidä; taltta; hohtimet; etn-ala (tans 
usſa). 
Répréhensible, adj. moitittawa, ſoi⸗ 

mattawa. 
Répréhension, /. moite, ſoimaus, 

nubbe, kuritus. 
prendre, v. a. ottaa tafaifin, jäl⸗ 

leen tarttua fiinni jhkin; jälleen fanba 
Tiinni; jäkeen ryhtyä jhkin 1. ottaa ka⸗ 
fide: r. une histoire de plus haut, 
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palata alusta alfain kertomaan; il re- 
rit, reprit-il, (tertowasfa muodosja) 
än wastaſi 1. jatkoi pubettanfa; r. 

une instance, allaa riita-afia nubes- 
taan; r. un drame, uudestaan ruweta 
efittelemään näytelmäkappale; korjata, 
parantaa, parfia; jälleen tapaella ſtan⸗ 
bista]; fjaamuttaa, faada 1. woittaa 
jälleen: r. ses forces, jälleen päästä 
woimiinſa; r. haleine, metää hentkenjä, 
huohtaa; moittia, foimata, nubbella, 
paheljia; — v. m. mudestaan juurtua 
1. ruweta kaswamaan; faswaa yhteen 
[baatwasta]; toipua, tointua taudista; 
uudestaan alkaa, yltyä: le froid a re- 
pris; toistamifeen mennä jäähän; tois⸗ 
tamifeen tapaella [taudista]. — Ser, 
v. r. peräyttää ]. oikaista ſananſa; kas⸗ 
waa fofoon ſhaawasta)]; antautua Hinni 
L paulaan. J 

Repreneur, «n. moittija, nuhtelija. 
Reprösaille, f. uſeimmin r-s, pl. 

fostoliet, fostotoimi. 
Représentant, m. edusmies, wale 

tuusmies, oileuden-omistaja. | 
Représentatif, ive, adj. ebusmie- 

hellinen, edusmiesten kautta waikut⸗ 
tama. | 

Représentation, /. näyttäminen, 
näytteele tuominen; efitys, efittelemi- 
nen weistokuwasſa, maalaulfesja 1 
näyttämöllä; ruumiin näyttölama, mur- 
helawa; miran waatima fomeug; ar- 
Wwofa 1. uljaa ullonäkö, armollijuus; 
oikeuden» omistus ſukulais⸗wainajan 
puolesta; r. nationale, waltio⸗edus⸗- 
lunta, maltiofäädyt; muistutus, nub- 
teet. 

Reprösenter, v. a. uudestaan eſiin⸗ 
tuoda, tuoda nähtämälkfi 1. näytteelle; 
muistuttaa, tuottaa muistoon: cet en- 
fant représente parfaitement son pè- 
re; fuwaëtaa: cette glace représente 
fidèlement les objets; fuwailla, efi- 
tellä maalautiella, weistokumalla 1. pu- 
heesfa; nähtellä teaterisja; toimittaa 
rolli teaterisfa: celui qui reprösen- 
tait Caesar; olla efilumana; edustaa, 
olla jkun fijaifena ]. maltuusmiehenä; 
olla fukulaismainajan oifenben-omis- 
tajana; tehdä muistutuffia; johdattaa 
mieleen. — v. m. läyttäidä armollifesti, 
armwollaasti, elää komeasti. — Ser, 
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v. r. tulla uudestaan näkymiin; tulla 
faapumwille; kuwailla mielesfänjä, aja- 
tella; olla fopima kuwattawakſi 1. efi- 
tettämälji teaterisja. 

Répressif, ive, adj. ehläijemä, hää» 
tävä, mafentama. 

Répression, f. majentamineun, palo- 
tus, palko. 

Repröter, v. a. uudestaan antaa lai 
naffi 1. lainata ulos. 

Reprier, v. a. uudestaan pyytää 1. 
mwaatia luofjenfa. 

Réprimable, adj. mafennettawa, hil 
littämä. 

Réprimande, /. nubbe, torat. 
Röprimander, ©. a. nubbella, torua, 

moittia. 
Röprimant, nte, adj. maſentawa, 

hillittemä. 
Röprimer, v. a. mafentaa, fuistaa, 

lannistaa, pidättää. 
Reprise, f. tafaifin ottaminen 1. wal- 

lottaminen; uudestaan alottaminen; 
erä, ferta; ce mur a été fait à plu- 
sieurs r-s, — moneen erään, kertaan; 
ils se sont battus à deux r-s, — fab- 
teen erään; par r-s, ajoittain, mälipäin; 
laulukerto, jällijäije; wähennys welo- 
tusta faatawasta; muurin forjaus; 
mwaatteen korjaus, parfiminen; listeet 
enſt jauhattamijesta; ratfastusharjo> 
1118; (kasw.) fattolaulla (sedum te- 
lephium); — r-s, pl. etu-oileus (pe 
rintöpefäsfä). 

Repriser, v. a. uudestaan armata 
(inta). 

Réprobateur, trice, adj. hylkääwä. 
Réprobation, f. Gylklääminen. 
Reprochable, adj. Gyljättämä, moi- 

tittama, rankaistawa. 
Reproche, m. nubbe, ſoimaus, moite; 

(latit.) r-s, pl. jäüvodämifen ſyyt; sans 
r-s, nubteeton; soit dit sans r-s, ke⸗ 
tään fyyttämättä. 

Reprocher, 7. a. nubbella, joimata; 
jäämätä (todistajia). 

Reproducteur, 
fonnottätoi. 

Reproductibilité, / mahdollijuus 
jälleen fynnnytettää. 

Reproductible, adj. mahdollinen jäl- 
[een ſyunytettää. 

ce, adj. jälleen 
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Reproductif, ive, adj. jälleen ſyn⸗ 
nyttämä. 

Reproduction, f. jälleen ſynnyttä⸗ 
minen, fiittäminen J. tuottaminen. 

Reproduire, v. a. uudestaan ſyn⸗ 
nyttää, fiittää 1. tuottaa; uudestaan 1. 
jälleen efittää 1. tuoda eſiin. — v. n. 
uudestaan kasaa 1. fiitä. 

Röpromettre, v. a. uudestaan [us 
mwata. 
= Réprouvé, 6e, s. kadotettu 1. kirottu 
thminen. 

Röprouver, v. a. hyljätä, fivota. 
Reps, m. eräs fillkifankaan laji. 
Reptile, adj. matelema. — m. mas 

telija, mateliffo, rustiainen; (kuw.) 
matelema, halpa ihminen. 

Repu, n6, part. janasta Repaitre. 
Républicain, aine, adj. ja s. tafa- 

mwaltainen; tajamaltalainen. 
Républicainement, adv. tajamallan 

tamalla. 
Républicaniser, v. a. tafawaltaan 

totuttaa; muuttaa tafamallatji. 
Röpublicanisme, m. tajamaltaisten 

mielipiteiden fuofiminen. 
République, 7. tajamalta; funta, 

yhteiskunta. 
Répudiation, f. hyllääminen, luopu- 

minen. 
. Répudier, v. a. Gyljätä, luopua jote 
n in. 
Röpugnanoe, f. mastenmielifyys, ins 

bo, iletys, kammo. 
Répugnant, nto, adj. wastabafoinen, 

mwastenmielinen, loulkaama. 
Röpugner, v. n. (à) olla ristiriis 

tainen |. mwastainen, wastustaa; olla 
Wwastenmielinen, ilettää. 

Répulluler, v. n. jälleen vehettää; 
jälleen kaswaa I. fiitä fuurin mää- 
vin. 

Röpulsif, ive, adj. talaifin ]. luo- 
tanja työntämä. 

Répulsion, /. luotanſa työntäminen. 
Réputation, M maine, arvo; avoir 

la r. de, olla huudosfa jstkin. 
Röputer, v. a. pitää jnlin, arwata 

jkſtin; il est réputé homme riche, 
häntä armataan rikkaalfi. | 

Requérable, adj. rente r., ero jota 
weltoja itfe perifüün (mwastakohtana on 
rente portable). 
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Requérant, nte, adj. ja s. (yyttämä 
(oifeustosfa); kantaja, walittaja. 

Requérir, v. a. anoa, pyytää, etfiä; 
twaatia, manata; antaa 1. walittaa oi⸗ 
Tenstosfa; mwäittää; tuottaa, panna nou- 
tamaan. 

Requête, D Kirjallinen pyyntö, ano- 
maflirja (oikeustoon); pyyntö, anomus. 

Requêté, m. jahtikoirien tafaifin fut- 
fuminen tormwella. 

Reguöter, v. a. uudestaan wainuta 
otukjen jäljet. 
Requiem (== relmieem), m. rulous 

kuolleiden puolesta; messe de r., fie- 
lumesfu. 

Requin, m. bajfafa. 
se Requinquer, v. r. puleutua nuo- 

rekſi ja naurettamalfi [manhoista]. 
Requint, m. miides-oja mwiidennestä 

ojasta. 
Réquiper, v. a. uubestaan warus⸗ 

taa. - 
Requis, ise, part. ja adj. anottu, 

mwaabdittu; tarpeellinen. 
Requise, /. de r., haluttu, mieluinen. 
Réquisition, f. pyyntö, anomus, waa- 

timus; uufi fotamäen otto; fotapalme- 
fuffeen otettu miehistö. 

Réquisitionnaire, adj. m. jota on 
otettu tahi jota woidaan ottaa fotamie- 

ekſi. 
Réquisitoire, m. yleijen päällekauta- 

jan afiafirja oifeustoon. 
Rescif, ?. Räcif. 
Rescindant, m. anomus tuomion 

epuuttamijesta. 
Rescinder, v. a. (lafit.) epuuttaa, 

purata, lumota. 
Rescision, f. epunttaminen, fumoo- 

minen. 
Rescisoire, m. afian ottaminen uu- 

teen tutkintoon, fun entinen päätös on 
Tumottu. 

Rescription, f. tirjallinen ofotus ra- 
bafumman faamifeen. 

Rescrit, m. tästylirje. 
Réseau, m. wähäinen metfästyswerl- 

fo; werfonmuotoinen kudin ]. muu teos; 
(ant) fuonie, hermoimerklo; (mittaust.) 
olmiomertfo (maata mittaesfa). 
Réséda, m. reſeda (kaswi). 
Réservation, f. itjellenjä ebbotta- 
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Réserve, /. mälipuhe, ehto; erot- 
tama; (fuw.) lulamuus, maromwaijuus, 
arfuus; talaivara, waralla olema fa- 
pine; (jotam.) twarajouflo; waralai- 
wasto; piketti; canton de r., rauban- 
omainen metfästysmaa. — À la r., 
adv. paitfi, poiserottamalla. 

Réservé, 6e, adj. ja s. (ulama, wa⸗ 
roa, arla. 

Réserver, v. a. ehdottaa ]. mwaatia 
itfellenjä; fäästää, pidättää, fäilyttää, 
Intätä toifeen ailaan. — Se r., v. r. 
(à faire gc.) füästää itjeänjä, odot- 

jopimaa tilaifuutta; ehdottaa itjels 
enfü. 
Réservoir, m. fäilytyspaikka, [äiliö; 

mefifäiliö; kala⸗arkku; nesteiden pefäle 
ihmifen ruumiisfa: le r. de Vuarine, 
tufiraffo; le r. des larmes, fyynele 
louffo. 

Résidant, nte, adj. afuntoa pitäwë, 
aſuwa. 

Résidence, 7. aſunto, kotipaikta; 
wirla-afunto, afuntopaikka wiran puo- 
lesta; ruhtinaan afunto, pääkaupunti ; 
wirla, wivfasaifa; (fem.) pohjajalka, 
⸗upa. MUUN 
Résident, m. vefibenti, malinainen 

waltiolähettiläs alempaa armoinottaa. 
Rösider, v. m. afua, pitää ajuntoa, 

wiran puolesta afua. 
Résidu, m. jäännös; (fem.) pohja. 

upa. 
Rösignant, m. wirasta luopuja, joka 

jättää wiran 1. pappistilan toifelle. 
Résignataire, m. fe jolle wirka 1. 

pappistila jätetään. 
Rösignation, /. luopuminen jetkin 

toijen edukfi; miran jättäminen toifelle, 
wirasta luopuminen; (lum.) maltta- 
mwaifuus, malte, tyytymäijyys, itfenjä 
kieltäminen. 

Résigné, 6e, adj. maltteellinen, on⸗ 
neenja tyytymäinen, itfenjä kieltäwäi⸗ 
nen. 

Résigner, v. a. luopua wirasta; Tüs- 
feä 1. heittää jlun huostaan: r. son 
âme à Dieu. — Se r., v. r. (a) o 
tyytymäinen, antautua infin alttitffi. 

Résiliation, f. (lafit.) epuuttarmie 
nen, humoominen. 

Résilier, v. a. (lafit.) epuuttaa, Luv 
minen ]. wmaatiminen; ehto, wälipuhe. | mota, mitättömätkji julistaa. 
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Résiliement, Rösiliment, sn. £. Ré- 
siliation. 
ti Résille, f. eräs espanjalainen pää- 

ine. 
Résine, f. pihla, fnufenpibfa. 
Résineux, ouse, adj. pihlainen, pibs 

taa tuottama. 
Résipiscence, /. fatumus ja paran. 

nus. 
Résistance, /. mastustue, masta- 

rinta; pièce de r., ruofapala jota fess 
tää pureskella. 

Rösister, v. n. (à) mastustaa, tehdä 
vastarintaa, estää: le marbre ré- 
siste au ciseau, meijeli ei murenna; 
ces bottes résistent à l’eau, faap- 
paat kestäwät medeskä, eimwät läpäije 
wettä; ce cheval résiste au cavalier, 
beroonen telee mastusta —; (luw.) r. 
a la tentation, à ses passions, woit- 
taa fiufausta, himojanfa; (furo.) kes⸗ 
tää, Pärfiä. 

Résolu, ue, part., adj. ja s. uljas, 
uéfaltas, ramafla, ramukas; uskalilko. 

Résolnble, adj. jota on mahdollinen 
rattaista, felmittää: question r. 

Résolûment, adv. nerollaasti, pon⸗ 
temwasti, ramullaasti; täydellä todella. 

Rösolutif, ive, adj. (lüäf.) fulats 
taa, hautoma. — m. pehmittämä lääte. 

Résolution, f. ({uonnont.) hajotta⸗ 
minen, alfu-aineifin erottaminen, lius 
wentaminen; (lääl.) fulattaminen, hau- 
tominen: (laftt.) purkaaminen, kumoo⸗ 
minen (kaupan, [uostumukjen); felitys, 
fuoritus, ratkaijeminen, päätös; ramu, 
uljuus, rohkeus. 

Résolutoire, adj. (lalit.) purtkaama, 
fumoowa. 

Rösolvant, nte, adj. julattama. — 
m. fulattamwa lääke. 

Rösonnance, f. tajahdus, faje. 
Rösonnant, nte, adj. fajabtawa. 
Résonner, 7. n. fajabtaa, fajata. 

. Résorption, f. uudestaan fijäänfä 
imeminen. 

Résoudre, v. a. (fuonnont.) bajots 
taa, limmentaa: (lääf.) fulattaa, pehe 
mittää; ratkaista, päättää, felwittää, 
ſuorittaa; (afit.) purata, kumota; (gn) 
faattaa jin ratkaiſewaan päätökjeen. — 
v. n. päättää. — Se T., v. r. hajota, 
Itueta; ryhtyä lopullijeen päätökjeen. 
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Rösous, adj. m. Gajonnut, muuttu- 
nut jfffin: brouillard r. en pluie. 

* Respect, m. fatfanto, ſuhta; funnioi- 
tus, armon-anto, funnioituf{en ofotus; 
r. humain, ihmisten pelto; sauf le r., 
luwalla fanottu. 

Respectable, adj. arwokas, funnian- 
arvoinen. 

Respecter, v. a. lunnioittaa; (kuw.) 
fäästää, fääliä, jättää loukkaamatta. — 
Se T., v. r. läyttää itjenjä armolkaasti, 
arwonja mukaan, olla omaa armoanfa 
louffaamatta. 

Respectif, ive, adj. afianomainen; 
leskinäinen, molemminpuolinen, mäli- 
näinen. : 

Respoctivement, ad». molemmin: 
puolifesti, keskenänjä, fufin kohdasſaan. 
grespoctnensement, ado. funnioitufs 

ella. 
_Respoctueux, euse, adj. nöyrä, {uns 

nioittamwa. 
Respirable, adj. jota on mahdollis 

nen hengittää. 
Respiration, f. bengitys, bengen- 

Wweto. 
Respiratoire, adj. hengitystä aut- 

tama; hengitys-. 
Respirer, v. n. hengittää; hengäh- 

tää, huoahtaa; (kum.) tointua; (après) 
ilämöitä, halata, harrastaa. — v. a. 
hengittää: r. un bon air; (tuw.) olla 
täynnä, fäteilä: tout respire la joie; 
halata, Gimota: r. la vengeance. 

Resplendir, v. n. loistaa, belottaa, 
wällkyä, fäteillä. 
ä Resplendissant, adj. [oistama, wälk⸗ wi 

, Resplendissement, m.  fajostus, 
viste. 
Responsabilité, f. edesmastaulfen- 

alaifuus. 
Responsable, adj. ebesmastaukjen- 

alainen. | 
Responsif, ive, adj. (lafit.) mas- 

tausta fifältämä. | | 
Responsion, f. maffu jota fuoritet- 

tiin fun jolu pääfi ritarilunnan jüfe- 
nelfi. 

Ressac, m. (meriw.) tyrsky, fnobu. 
Ressacrer, v. a. uudestaan pybits 

tää 1. mihitä. 
41 
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Ressaigner, v. a. uubestaan iskeä 
verta. — v. n. jälleen muotaa werta. 

Ressaisir, v. a. uudestaan anastaa. 
— 86 r. v. r. (de) uubestaan ottaa 
baltuunfa. 

Ressaluer, v. a. uubestaan terweh⸗ 
tiä. 

Rossasser, v. a. nubestaan feuloa 1. 
fthdata; (kuw.) uudestaan tutkia; tyys⸗ 
tin tutfia. 
 Ressaut, m. ullonema rakennukſen 

oja. 
Ressauter, v. n. hypätä uubestaan 

1. talaifin; ulota efitn [rakennukjen 
ojasta]. — v. a. (ge.) hypätä tafaifin 
jnfin ylitfe. 

Ressécher, v. a. uudestaan kuiwata. 
Resseller, v. a. uudestaan fatuloita. 
Ressemblance, f. yhdennälöifyys, 

faltaijuus, yhtäläifyys. 
Ressemblant, nte, adj. yhtennälöi- 

nen, jamanlaltainen. 
Ressembler, v. n. (a) olla yhden⸗ 

näköinen, yhdenkaltainen 1. yhtäläinen. 
— Se r., v. r. olla toinen toijenja nü- 
öinen; aina pitää famoja tapojanja 1. 
olla tapaifenja. 

Ressemelage, m. uubestaan antu- 
roitfeminen. 

Ressemeler, v. a. uubestaan antu- 
voita. 

Ressemer, v. a. uudestaan kylmää. 
Ressenti, ie, adj. hellästi tunnettu; 

(maal.) nerokkaasti efitetty. 
Ressentiment, m. taudin mable 1. 

heikko jällituntu; närkästys, älä, harmi, 
ſalawiha. 

Ressentir, v. a. tuntea, kokea, tuta; 
r. vivement la perte de son ami, 
hellästi tuntea menettäneenjä ystämän- 
jä; il ressentira les effets de ma co- 
lère, dän faa tuta mihani wailutusta. 
— Se r., v. r. (de) tuntea taudin 
mableet; tuntea waikutukſet 1. ſeurauk⸗ 
fet; fofea tomwat; närtästyä, olla juu- 
tulfisja, fostamijen hankkeisja. 

Resserrement, m. tuffeutuminen, 
fupistuminen, ahdistus; le r. du coeur, 
fydämen ahdistus; (kuw.) le r. de Var- ! 
gent, rahapula, rahanpuute. 

Resserrer, v. a. [upistaa, wetää Po» 
toon 1. umpeen, likistää yhteen, wetää 
ahtaalle, kiristää, folmita; (kuw.) wab- 
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wistaa; fupistaa, rajottaa; abtaatu- 
malta piirittää, tytkeä 1. falmata ab- 
taammalle; uudestaan fulkea talteen; 
ummistaa, panna ummelle watfa — 
Se T., 2. r. fupistua, famentua, ku⸗ 
tiintua; (futv.) rajautua; fupistaa me- 
nojaufa; le temps se resserre, ilma 
län fireemmäütft; l'argent se resserre, 
raha täy niufemmaffi. 

Ressif, 1. Récif. 
Ressort, m. limmo, fimmoifuus; 

faire r., awaroitua, laajeta; ponnin, 
ponnistin, wieteri; pontemuus, tarmo; 
wailutin. 

Ressort, m. liblatunta, tuomiofunta; 
tuomiomalta; tuomiofija, oileusto-aste. 

Ressortir, v. n. uubestaan lähteä 
ulo8; astua filmiin, efiin, näkyä jel- 
wemmin. 

Ressortir, v. n. fuulua tuomiopii- 
viin, tuomiotwaltaan. 

Ressortissant, nte, adj. tuomiopiis 
riin luuluma. 

Ressoudre, v. a. juottaa yhteen. 
Ressource, f. feino, awunkeino, apu, 

neuwo, wara, turva; homme de r.. 
neuwokas ]. keinoja feffimt mies; ce 
cheval a de la r., fitä hemosta ei wä- 
hällä uumuta; faire r., felfiä keinoja, 
päästä pulasta; faire r. de, muuttaa 
rahatji. 

essouvenance, /. Ressouvenir, m. 
muisto, muistutus; taudin, ſäryn jül- 
fituntu 1. mableet. 

se Ressouvenir, v. r. muistaa; il 
m'en ressouvient, joutuu mieleeni, 
muistelen; faire r. qn de gc., muis. 
tuttaa jkuta jstlin. 

Ressuage, m. biloileminen; metal- 
lien maluttaminen 1. puhdistaminen. 

Ressuer, v. n. biloa, bifoilla — 
v. a. faattaa hiloilemaan; waluttaa 1. 
puhdistaa metallia. 

Ressni, m. pailla milefä metfün-elüis 
met fuimatwat itjenfü fateen jälkeen. 

Ressusoiter, v. a. herättää kuolleista; 
mirlistyttää, wirmottaa, uudistaa. — 
v. m. nousta Puolleista. 

Ressuyer, v. a. jälleen fuiwata. — 
v. %. ja Se r., v. r. Muimaa, kniwug, 
kuiwia. 

Restant, nte, adj. jälelle jäänyt, jä- 
' (elä olema. — m. jäännös. 
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Restaur, m. forwaus jota wafuut- 
tajat meriwabinfoa wastaan waatiwat 
toinen toijeltauja tahi laimurilta. 

Restaurant, nte, adj. wirlistämä, 
mirwottama. — m. mirlistämä 1. wab- 
wistawa aine, mäliliemi; rawintola. 

Restaurateur, trice, s. uuteen fun 
toon afettaja; wmirkistyttäjä, uudistaja; 
rawintolan ijäntä 1. emäntä. 

Restauration, /. Juntoon panemis 
nen, forjaamtinen, parantaminen ; enti⸗ 
fem Gallitfijajarjan unbestaan fobotta- 
minen waltiosistuimelle; jälleen fobotes 
tun Gallitfijajarjan hallitus-aika: pen- 
dant la restauration. 

Restaurer, v. a. panna nudestaan 
funtoon, forjata, parantaa. 

Reste, m. jäännös, loppu, jätteet, 
tähteet; le porteur de la lettre vous 
dira le r., loput ilmottaa teille kirjeen⸗ 
tantaja; le r. des hommes, muut ib- 
mifet; et le r., ja mitn edespäin; être 
en r. avec gn, olla jtulle jäännösme- 
lasſa, kiitolliſuuden welasſa; faire son 
r., jouer de son r., y aller de son 
r., panna miimeifet rahanja peliin; 

wo.) ryhtyä miimeifiin keinoihin; 
onner son r., wastata mast'filmiä 

niin että toinen mailenee; demander 
son r., pyytää mitä on jäänyt jaa- 
matta; jäännös mähennyslastueja; — 
r-8, pl. jäännöljet. — De r., ado. yl⸗ 
lin Elin, [tifenemääntin; que de r.? 
entä fitten. — Aur., 
toin, fitä paitfi. 

Rester, v. n. jäädä jülelle, olla jä» 
1ellä; jäädä paikalle, mitpyä, jäädä; 
(foit.) wenyttää, pitkittää; restez tran- 
quille, pyjykäät tymenenä; son bras 
en est resté paralytigue, tätenjä on 
fitä myöden herwoton; il est resté 
stupéfait, feijoi ihan üllistyneenü; r. 
court, tout court, felautua, hämmäs- 
tyä; en r. à, pyjähtyä fiihen, vajautua 
fithen. 

Restituable, adj. jota on mahdollis 
nen forjota entijelleen 1. antaa talais 

Du r., adv. muu- 

n. 
Restituer, v. a. antaa, tuoda 1. toi. 

mittaa tafaifin oikealle omistajalle; for- 
jata entifelleen, afettaa entijeen tilaan. 

Restituteur, m. jonkun tirjantefstin 
forjaaja 1. entifelleen faattaja. 
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Restitution, f. tafaifin antaminen 
1. toimittaminen entifelle omistajalle; 
entijelleen korjaaminen 1. faattaminen; 
päätös joka Inmoo tehtyä juostu- 
musta. 

Restor, 1. Restaur. 
Restorne, m. maljupostin firiotta- 

minen määrään paikkaan päälirjasja; 
wäärä tiliinpano. 

Restorner, v. a. firjottaa malju- 
posti määrään paikkaan pääkirjasja. 

Restreindre, v. a. fupistaa, kiris⸗ 
tää, metää fofoon; (lääf.) kowentaa 
(matjaa); (Eut.) fupistaa, rajottaa. — 
6 r., v. 7. (G) [upistaa waatimuf- 

ftanfa, rajautua, tyytyä jhkin. 

_Restrictif, ive, adj. rajottawa, ſu⸗ 
pistawa. 

Restriction, f. rajotus, fupistus, 
ebto; r. mentale, ſalainen ehto. 

Restringent, nte, adj. ja m. (lääf.) 
i. Astringent. 

Résultant, nte, adj. (lafit.) johtu- 
wa, feuraawa: les cas r-s du procès. 

Résultante, j. monien yhteen wai⸗ 
futtawien woimien yhteinen mwailutus. 

Résultat, sn. feuraus, loppu, lopul- 
linen tulos, johdelma, päätös. 

ter, v. n. feurata, [yntyä jstkin, 
ſeuraukſena ilmautua. 

Résumé, m. lyhyt kertomukſen tois 
taminen, ylimallainen 1. fupistettu fer- 
tomus; au r., en r., lyhykäiſesti, ylis 
malkaan, fupistaen. 

Résumer, v. a. Iyhykäijyydesjä toise 
taa ferrottua, (yhtyeen fertoa fifältö. — 
Se r., v. r. Myhykäijesti toistaa ennen 
ferrottua. 
Résumpte (ump —ongp täsjä ja 

feurr.), f. jumaluus-opillinen wäitös⸗ 
kirja tohtorin armoa warten. 

Résumpté, adj. m. docteur r., ju- 
maluus-opin tohtori jofa on mäitös= 
kirjan antanut. 

Rösumption, f. (yhyt toistaminen. 
Rösurreotion, f. tuoleista noujemti- 

nen. 
Retable, m. foristuffet alttaritaulun 

ympärillä, 
Rétablir, v. a. panna entifeen fun- 

toon, forjata, parantaa, afettaa enti- 
feen tilaanja, ariwoonfa. — Se r., v. r. 
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tulla entijeen iwoimaan, funtoon, toin: 
tua; se r. dans Vesprit de qn, uu- 
destaan päästä jklun fuofioon. 

Rétablissement, m. funtoon panes 
minen, lorjaus, parannus; entijeen ar» 
woonfa afettaminen. 

Retaille, f. leifatesfa tullut mitü- 
tön tilla, ripale, rippeet. 

Retaillement, m. uubestaan leikkaa» 
minen. 

Retailler, v. a. nudestaan leikata. 
Retaper, v. a. nostaa ]. kääntää ha- 

tunlierit ylös; panna battu uudestaan 
tulille; fampata ja läheröitä peruuti; 
bien retapö, pahoin pelmuutettu. 

Retard, m. wiiwytys; sans r., wii⸗ 
pymättä; votre montre est en r., kel⸗ 
onne on jäljesjä; rukkaustaulu kellosſa; 
(merimw.) jours de r., mafauspäiwät. 

Retardataire, m. ja adj. maffurüs- 
tisfä olema; myöhästynyt rekryyti. 

Retardation, f. nopeuben mähene 
minen (liilkeesjä oleman fappaleen). 

Retardatrice, adj. f. force r., pis 
dHättäwä moima. 

Retardement, m. wiimytys; appor- 
ter r. à gc., wiiwyttäũ. 

Retarder, v. a. mwiimyttää, pidättää, 
myöhästyttää; rufata kello. — v. n. jät: 
tää [fellosta]; tulla tamallista myö- 
hemmin. 

Retäter, v. a. uudestaan hypistellä 
]. fouria. 

Röteindre, v. a. nubeStaan fammut- 
taa. 

Reteindre, v. a. uudestaan märjätä. 
Retendre, v. a. uudestaan kiristää 

1. pinnistää. 
étendre, v. a. uudestaan lemittää. 

Retenir, v. a. faada talaifin, jälleen, 
ottaa takaifin; pidättää jfulta hänen |1 
omanja; fäilyttää, pitää; ehdottaa it- 
ſellenſä, jättää 1. erottaa ttfellenjä; las⸗ 
Zentostoimisfa: panna muistoon; tilata, 
wourata, pestata; je vous retiens à 
diner pour dimanche prochain, tin- 
Caan teitä päimällijelle —; je retiens 
ma part, waabin ofani minulle; r. 
date, panna määräpäimä; pidättää, pi” 
tää kiinni, estää, hillitä; ofata ul- 
Tomuistilta, ofata, muistaa: r. par 
coeur, ofata ulkoa; il retient tout, 
hänen muistiin pystyy kaikki; r. sa; 
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leçon, ofata läkfynjä. — v. a. tulla 
tiineelfi; pitää wastaan (metämästä 
Bewofesta]. — Se T., v. r. pitää tt- 
jenfä kiinni; pyjähtyä, pidättyä: malt- 
taa mielenfä, IAE 1. hallita itfenjä; 
ehdotella 1. pidättää itfellenfä. 

Retenter, v. a. uudestaan finfata. 
Rétentif, ive, adj. pidättää. 
Rötention, f. pidättäminen, erotta- 

minen, ehto; mefisumpi. 
Rétentionnaire, m. jofa pidättää tsi- 

felta hänen omanfa. 
Retentir, v. n. tailua, fajata, kajah⸗ 

taa, raiffua, jhlistä. 
Retentissant, nte, adj. fatfutva, fa- 

jawa, raikkuwa. 
Retentissement, m. kaiku, raikku, 

jylinä, humina. 
Retentum (= retängtoom), m. fie 

witys vikollijem rankaistukſesſa, jota 
tuomio ei mainitje, mutta jota Hän 
fummintin jaa ofakjenja; (kum.) aja- 
tulfisja falaa tehty petollinen ehto. 

Retenu, ue, adj. malttelias, waro⸗ 
mainen, hiljainen, fainoinen. 

Retenue, f. maltti, waromaifuns, 
fobtuullifuns; häwelidiſyys, fainous; 
jäätty mähenntys palkasta j. n. €. 

Rötöpore, f. werfkokoralli. 
Rotersage, m. toislertainen miina- 

mäen muokkaus. 
Reterser, v. a. muokata miinamäli 

toiskertaan. 
Rétiaire, m. werlolla taistelija (Ro- 

malaifilla). 
Réticence, f. falaaminen; ehdollinen 

falaaminen 1. ilmottamatta jättämi> 
nen; retorillinen fuwans, fun puhuja 
alisti waifenemalla miittaa jhlin, jota 
hän ei tahdo fuorastaan ilmottaa 1. 
aufua. 
Réticulaire, Rötiforme, adj. wer- 

fonmuotoinen. 
Réticulé, 6e, adj. werfonfaltainen, 

tuubuntapainen. 
Rétif, ive, adj. wikuri; (kuw.) was- 

tahaloinen, ynjeä. — m. ynfeä ihminen. 
Rétine, f. werkkokalwo (filmer). 
Retirade, f. turivapailla nffowa- 

rustulfien takana. 
Retiration, f. (firiap.) arfin talafi- 

wun painaminen. 
Retiré, 66, adj. taatje webetty, fo- 
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Loon wedetth; vifinütnen, fyrjäinen, eral⸗ 
foinen; hiljainen: vie r-e. 

Retirement, m. fofoonmedätys (ber- 
mojen). 

Retirer, v. a. metää uudestaan, tois» 
tamijeen; wetää talaifin; (kuw.) pe 
räyttää, peruuttaa, Lieltää, ſulkea pots: 
r. sa parole, peräyttää jananja; r. sa 
confiance, peruuttaa luottamuljenja; 
r. une ordonnance, peruuttaa afetus; 
Dieu retire ses grâces, Jumala fiel- 
tää armonja; metää ulos, metää 1. 
miedä pois, luoda pois: r. des effets 
qui étaient en gage, lunastaa pan- 
tattuja fapineita; faada tuloja, hyb⸗ 
tyä, foota, faada; ottaa luokſenſa, ma- 
jauttaa luonanfa; (lafit.) (sur gn) ju- 
fulunastaa, {unastaa: r. une terre 
sur qn; la banque retire ses obli- 
ations au pair, pantfi lunastaa wel- 
afeteliänjä taja-armwoon. — v. n. (tes 
ri.) la mer retire, mefi laskee. — Se 
r., 0. r. wetäytyä tafaifin, fyriään, pois, 
lähteä pois, ottaa eronja, paeta; lähteä 
lotiinfa, fammioonfa, tulin paikallenſa; 
luopua toimesta, entijestä elinkeinosta, 
tawoista; mwetäntyä kokoon, Vitistyä, 
lurtistua, fämärtyä; laskea [medestä). 

Retoiser, v. a. uudestaan latoa ba- 
lot fylimittaan. 

Retombée, f. enfimmäinen kimikere 
ros holmikaaresja. 

Retomber, v. n. putoa talaifin, pu- 
toa I. langeta toistamijeen; uudestaan 
joutua tautiin; nudestaan langeta ſyn⸗ 
tiin. 

Retondeur, m. mweranferitfijä; joka 
uudestaan leikkaa. 

Retondre, v. a. nubestaan keritä 
(lampaita 1. werfaa); ottaa pois tar- 
peettomat foristutfet ralennntiesta 1. 
riffuneet paikat feinästä. 

Retordement, m. punominen. 
Retordre, v. a. uudestaan punoa 1. 

liertää. 
> Rötorguer, v. a. täyttää wastusta⸗ 
jan ſyyt häntä itjeä wastaan. 

rs, rse, adj. ja s. uudestaan 
punottu I. terretty; mwielas ihminen. 

Rötorsion, f. wastustajan mäittew 
den lääntäminen häntä itfed wastaan, 
, Retorsoir, m. Wwääntiratas, rulliva- 
as. 
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Retouche, /. paranmettu 1. toistami 
feen maalattu paitfa taulusfa. 

. Retoucher, v. a. ja v. n. jälleen kos⸗ 
fea 1. fajota jokin; parantaa, korjata; 
piirtää uudestaan kulunutta piirtolaa- 
aa. 
Retonper, v. a. tehdä uudestaan (on 

nistumaton työ). 
Retour, m. tafaifintulo, -lähtö, tas 

laifin matkustaminen, palausmatfa, pa- 
lajaminen: être sur son r., olla pas 
laamaifillanja, palausmatkalla; (kuw.) 
rueta beifontumaan, wanhentumaan, 
riutumaan; faire un r. à, vers Dieu, 
kääntyä; faire un r. sur soi-même, 
tutlia itfeänjä, fijustanja; avoir Pes- 
prit de r., ifämöitä kotiinſa; (kuw.) 
juoni, koukku, mutka, kuje; (kuw.) palaas 
minen, lääntyminen, entijelleen muuts 
tuminen: si vous laissez passer cette 
occasion, il n’y aura jamais de r., 
— ei fe ilinä palaa; sans r., muuts 
tumatta, ijälfi päiwäkſi; il est perdu 
sans r., jän on auttamattomasti bus 
fasja; ses affaires sont sans r., hä⸗ 
nen afianja owat auttamattomisja; le 
temps passe sans r., aifa menee, eilä. 
palaa fosfaan; (lum.) il a de fächeux 
r-8, hänellä on barmillifet oifut; mült 
1. wälintefo faupasfa: quel r. donne- 
rez vous? mitä annatte mältä? was⸗ 
tatunne, wastarakkaus, palkinto, kiitol⸗ 
lifuus: l'amitié demande du r., yötä» 
wyys waatii masta-ystämyyttä; sans 
espoir de r.. füitosta, pallintoa toi- 
womatta; (lafit.) felkäperintö, omai- 
(uuden peräytyminen: à la charge du 
r. à la couronne, ehdolla että peräy⸗ 
tetään kruunulle; douaire sans r., huo- 
menlahja joka annetaan leskelle täydellä 
omistus-oifeudella ; fuorakulmainen Iyl- 
fivatennus päärakennulkfesta; (metfäm.) 
hirwen palaaminen entifille jäljilenjä; 
r. de chasse, ehtoollinen päättyneen 
metfästämifen jälkeen; (meriw.) mas 
tamwirta; — r-s, pl. mutka, poli, 
toullu, liertotie: les tours et les r. 
de la rivière; les tours et les r. d’un 
labyrinthe; paluufuorma, -rabti. 

Retourne, f. tääntôfortti, maltti, 
Retourner, v. n. palata, kääntyä ta 

faifin, lähteä talaifin: r. sur ses pas, 
palata famaa tietä; (kuw.) r. à Dieu, 
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kääntyä Sumalaan; r. au travail, au 
combat, palata työhön, taisteluun; 
(fum.) n’y retournez pas, ältäät fitä 
toistamijeen tehkö; kääntää kortti wal⸗ 
tilfi. — v. a. lääntää; r. un habit, 
Tääntää waate; r. un sol, kääntää maa- 
ta lapiolla; (futo.) faattaa mieltä muut- 
tamaan. — Se r., v. r. Pääntyä; (kuw.) 
feffiä keinoja, mutkia; s’en r., lähteä 
matkoihinſa, palata fotiin. 

Retracer, v. a. uubestaan piirtää 1. 
fuwata; uudestaan kertoa 1. muistoon 
johdattaa. — Se T., v. v. muistella, 
jälleen joutua muistoon. 

Rétractation, f. peruuttaminen (fa- 
nojenfa 1. firjotuffienfa). 

Rötraoter, v. a. peruuttaa 1. fiel- 
tää fanojanfa, lirjotukfianja. — Ser, 
v. v. peruuttaa 1. tieltää fanojanfa. 

Rétractile, adj. fijäänmetäymä [eftm. 
muutamien eläinten kynfistä]; fofoon- 
mwetämä: force r. 

Rétractilité, f. mahdollijuus metäy- 
tyä fijään. 

Rétraction, f. (ſaut.) fofoonmetüy. 
minen. 

Retraindre, v. a. taloa ohuelji le: 
wykſi. 

Retraire, v. a. (latit.) ſukulunastaa. 
Retrait, m. (lafit.) fufulunastus, 

talaifin ostaminen: exercer un r., ſu⸗ 
fnlunastaa; le r. d’un projet de loi, 
lafisebbotutjen peruuttaminen; fappa- 
leen mwähentyminen fofonfa puolesta, 
nupit minen; matti. 
rai etrait, aite, adj. blé r., fielellifet, 
abut. 
Retraite, 7. palnumatfa, palo, pe 

räytyminen; on leur coupa la r., pa- 
fuumatfa beiliä estettiin; les ennemis 
ont fait r., mihollijet owat peräytys 
neet; sonner la r., foittaa peräyty⸗ 
mään; battre en r., metäntyä takat. 
fin: lähteminen fotiin, kotimatka, ero» 
hetki; fotamiesten emolle meno määs 
rätyllä tunnilla; nummunlyönti 1. muu 
mertli, jolla lepotuntia ilmotetaan: 
battre la r., rummuttaa lemolle, lyö⸗ 
dä tltarumpua; luopuminen juuresta 
maailmasta, wiraëta, ammatista; ylfi- 
näifyys, Hiljaifuus: vivre dans une 

ande r.: turmapailla, lymypailka, 
—*38 pakopaitka: donner r. à qn, 
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juoda jfulle turmapaikla; r. de vo- 
leurs, marfaanpejä ; eläke wirasta erons 
neelle wirkamiehelle; manhain päimäin 
fuoja palfollifelle; feinän 1. pilarin hh⸗ 
tämittainen fapeneminen: ce mur fait 
r.. & une r. de deux pouces; Le M 
minen: l'étoffe a pris une r., w 
on filistynyt; kawioon tarttunut fen- 
gännaula; mettre les cuirs en r., pais 
tota wuobat alunamedesjä. 

Retraite, j. perätyswelfeli, 
Retraité, 6e, adj. eläkkeellä wirasta 

eronnut. 
Retranchement, m. mähentäminen, 

wähennys: le r. des appointements ; 
faffauttaminen: le r. d'une pension: 
(kuw.) poistaminen, hämittäminen: le 
r. des abus; wälijeinällä erotettu fo- 
pulla; linnotus. 

Retrancher, v. a. leifata ]. hakata 
pois, lohlaista joku oja tokonaijesta ; 
mähentää, fupistaa; lakkauttaa: r. une 
pension, faffanttaa eläkkeen malju; r. 
une fête, estää pois juhlanpito; pois- 
taa, Vieltää: r. les abus: r. de la 
communion des fidèles, julistaa pan- 
naan; warustaa linnotuffila. — So 
T., v. r. fupistaa 1. niufentaa menojanja ; 
marustaida linnotuffilla; (kuw.) se r. 
sur gc., puolustaa itfenfä jlkin. 

Retravailler, v. a. ottaa nubdestaan 
tehtämälfi. 

Retrayant, nte, s. fululunagtaja. 
Räötre, 1. Reitre. 
Rötröoir, v. a. fawentaa, fupistaa, 

mähentää. — v. m. ja Se r., v. r. fu. 
pistua, mähentyä, fikistyä, furtistua. 

Rötröcissement, m. fawentuminen, 
fupistuminen, filistyminen ; (huv.) mie- 
len tyljyys. 

Retreindre, 1. Retraindre. 
Retremper, v. a. nubdestaan liottaa 

1. Pastaa; Paraista (myös fuw.); an- 
taa uutta woimaa. 

Retresser, v. a. uudestaan palmi. 
toita. 

Rötribuer, v. a. palkita, foëtaa. 
Rétribution, f. paltinto, palfta. 

triller, v. a. uudestaan fulia. 
Rétroactif, ive, adj. talaifin, entuu- 

teen mailuttama. 
Rétroaction, j. wailutus talaifin 1. 

entuuteen. 
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Rötroaotivitö, /. mailuttamatjuus 
talaifin 1. entunteen. 

Rétrocéder, v. a. (latit.) uudestaan 
luopua 1. antaa toifelle. 

Rötrocession, /. jälleen luomutta- 
minen toijelle, antaminen tafaifin. 

Rétrogradation, f. tafaifin meno, 
fitfunto taakjepäin. 

Rétro e, adj. talautuma, taaïfe- 
päin liikkuma. N 

Rétrograder, v. n. fullea 1. liikkua 
taalfepäin. 

Retroussement, m. ſonnustue, ylös» 
fitominen, ylös pyyhläijeminen. 

Retrousser, v. a. fonnustaa, fitoa, 
Tääntää 1. pyyhkäistä ylöspäin; nez 
retroussé, feiffanenü, pystynenä. 

Retroussis, m. jonfin pibstkännetty 
puoli; ylöskäännetty hatun lieri; waat⸗ 
teen rintaläännös; alaskäännetty tot. 
fenwärinen faappaankanlus. 

Retrouver, v. a. löytää jälleen; tun- 
tea jamalfi. — Se r., v. r. uudestaan 
joutua jblin. 

Rets, m. iverffo. 
Rétadier, v. a. uudestaan tutkia 1. 

opiskella. 
Rötuver, v. a. uudestaan hautoa. 
Réunion, f. jälleen yhdistäminen; 

yhdistäminen, yhteen 1. umpeen kas⸗ 
waminen; fofoominen, kokous; (kumw.) 
fowittaminen, ſowitus. 

Réunir, v. a. jälleen yhdistää: koota, 
Toota yhteen; fomittaa; yhteyteen liit 
tää. — Se r., v. r. jälleen yhdistyä 1. 
kaswaa yhteen; fopia, fuostua; fofoon- 
tua. 

Réussir, v. n. menestyä, onnistua. 
Réussite, f. menestys, onnistus. 
Revalider, v. a. (lafit.) jälleen faat- 

taa laillijeen woimaan. 
Revaloir, v. a. palkita, forwata, 

ostaa. 
Revanche, f. to8to, tostaminen, for. 

waus, wahingonkorwaus; uufi peli mes 
netetyn talaijin mwoittamista marten; 
en r., formauffeffi, kostokfi, fenfijaan, 
fitä wastaan. 

Revancher, v. a. ostaa, puolustaa. 
— So r., vo. r. puolustaida; kostaa, 
paltita. 
N Revanohenr, m. puolustaja, fos- 
aja. 
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Rövasser, v. n. nähdä monenkaltai» 
fia ja tummallifia unia, uneffia; (à 
go.) finne tänne mietiskellä. 
Rêvasserie, f. uneileminen. 
Rövasseur, m. uneffija, unennälijä, 
Rôve, m. uni, unelma, unennäkö; 

mielenkumans, tuulentupa. 
Revêche, adj. farlea, kirpeä; (kuw.) 

tyly, yrmeä, äreä. 
Revöche, f. eräs friifilangas. 
Röveil, m. herääminen. 
Réveil, Röveille-matin, m. herätys- 

kello, herätyslaitos. 
Réveiller, v. a. Berättää; (kuw.) 

mirlistää, elmuyttää, kiihottaa. — Se 
r., 2. v. herätä; (kuw.) mirkistyä, el. 
pyä, kiihtyä. 

Röveilleur, m. berättäjä. 
Réveillon, m. testinön ateria. 
Révélateur, trice, s. ilmottaja, il⸗ 

misantaja. 
Révélation, f. ilmottaminen, ilmi. 

antaminen, ilmijaaminen, ilmifaanti; 
ilmi-annettu afia; jumalallinen ilmes- 
tys 1. ilmottaminen. 

Révéler, v. a. ilmottaa, ilmisantaa. 
— Se r., ©. r. ilmaantua. 

Revenant, nte, adj. ibastuttawa, 
miellyttämä. 

Revenant, n. lummitus, aatve, kum⸗ 
mittelija. 

Revenant-bon, m. fatunnainen woits 
to, tulo 1. anfio; fimutulo; jäänuös 1. 
jäästö kasſasſa, fasjan tila. 

Revendage, m. romufanppa, man 
hain taluin kauppa. 

Revendeur, euse, s. tomulanppias, 
manbain kalnin fanpitfija, Paupustes 
ija. 
Revendication, /. laillinen tafaifin 

waatiminen. 
Revendigner, v. a. waatia itfellenfä 

taloifin omananja. 
Revendre, v. a. jälleen myydä pois; 

mähin erin myydä, faupustella. 
Revenir, v. m. tulla jälleen, toista» 

mifeen, uudestaan ilmaantua 1. tulla 
nälymiin: cela me revient dans, à 
l'esprit, en mémoire. à, dans la mé- 
moire, joutun minulle taas mieleen; 
ce nom ne me revient point, ei fe 
nimi nyt tule mieleeni; kaswaa jälleen 
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1. uubestaan: les plumes reviennent 
à cet oiseau; palata: il est enfin re- 
venu, wihdoin hän on palannut; r. au 
giron de l'église, palata firfon Hé 
maan; mailuttaa ryöhtkänlkfiä, röyhit⸗ 
tää; jälleen ryhtyä jhlin toimeen; r. 
sur une matière, sur une affaire, 
ryhtyä entifeen aineejen, afiaan; jous 
tua ]. tulla entijeen tilaanja: r. à soi; 
toipua, tointua, malttaa mielenjä, wiih- 
tyä; la jeunesse revient de loin, nuo- 
rijo toipun pian, warttuu tomistalin 
puuskista; le vin fait r. le coeur, 
wiini mwirwottaa mieltä; r. d'une fra- 
yeur, wiihtyä pelästymifestä; je n’en 
reviens pas, en pääje fummastelemass 
ta; (lu) luopua mielipiteestä, peruut- 
taa: je reviens à avis de lui, ſuos- 
tun hänen mielipiteejen; c’est un hom- 
me, qui ne revient pas, fe mies ei 
luowu mielipiteistänfä; r. sur ce qu’on 
avait promis, permittaa lupaufienfa; 
r. sur un jugement, peruuttaa]. muut: 
taa päätelmänjä, mielenfä, ajatutienfa; 
r. sur le jeu, jättää peli; r. des cho- 
ses du monde, hyljätä maailma; (kuw.) 
leppyä; (à) langeta 1. tulla julle hyö- 
bykfi, wahingokfi, tuottaa Hyötyä; il 
en reviendra un million à l’État, fe 
tuottaa waltiolle —; que vous en re- 
vient-il de le tourmenter, mitä te 
hyödytte —; (à) maljaa: ces deux 
étoffes reviennent au même prix, — 
maffamwat faman merran: (à) nousta, 
tehdä yhteen: ces deux sommes ré- 
unies reviennent à, — nonſewat, tes 
lewät yhteen; (4) fomweltua, mastata: 
l'an revient à l’autre, cela revient 
au même, fe on Ydden tekemä, ajaa 
faman afian; son humeur revient à 
la mienne, meidän luonteet ſoweltu⸗ 
wat yhteen; (à) miellyttää, ibastut- 
taa: ses manières reviennent à tout 
le monde, hänen fäytökjenjä miellyt- 
tää kaikkia; il me revient de toutes 
parts que, minulle ferrotaan joka ja. 
valta; (lalit.) (sur gn) etfiä wahin- 
gonforwausta jlulta; r. sur un arrêt, 
wetoa päätöstä wastaan. — S'en r., 
v. r. palata, tulla talaifin. 

Revente, id talaifinmyyminen; de 
r., toijesta lähestä ostettu. 

Revenu, m. tulo. 
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Revenue, f. metjänhalluun jälleen 
kaswanut wittalko. 

över, v. n. unelfia, nähdä unta; 
haamelfia, hourailla; (sur, à) ſywästi 
mietttä, apriloita. — v. a. r. gc., unes 
fia, hartaasti toimoa. 

Reverbération, f. Geijastus, ſäteile⸗ 
minen, beblu. 

Réverbère, m. BGeijastuspeili; hei⸗ 
jastuslyhty; (lem.) fourneau de r., 
ER zuui (uuni, josja tuli kaikilta 
aaroilta ympäröditjee efinettü). 
Réverbérer, v. a. BGeijastaa 1. fä- 

behtiä fäteet takaifin; hehkua lämmin, 
tä. — v. m. heijastua talaifin. 

Reverdir, v. n. uudestaan wihan⸗ 
noita; uudestaan publea; (kuw.) nuo- 
rentua. — o». a. uudestaan maalata 
wiheriälfi. 

Reverdissement, m. uudestaan wi⸗ 
Bannoitfeminen. 

Révéremment, ado. funnioitutiella. 
Rövörence, f. lunnioitus; kunniois 

tuljen ofotus, termehdiys, kumarrus, 
niiaus; kunniaterwehdys; kunnian⸗ar⸗ 
woifuus (arwonimitys munkeille ja pa⸗ 
peille). 

Révérencielle, adj. f. crainte r., 
lapjellinen kunnioitus ja pelto, lapſel⸗ 
linen fuultaifuus. 

Rövörencieusement, adv. furfaile- 
walla tamalla. 

Révérencieux, euse, adj. kurſailewa, 
paljon kumartelewa. 

Révérend, nde, adj. ja s. funnian- 
atwoinen; trös-r., fotfeasti funnian- 
arwoinen. 

Révérendissime, adj. funuiau-ar- 
woifin. 

Révérer, v. a. funnioittaa. 
Röverie, f. bouraus, houraileminen ;. 

uneffiminen, baametfiminen; haaweet; 
mietteifin waipumiuen. N 

Revernir, v. a. uudestaan wernis⸗ 
ata. 
Reverquier, 1. Revertier. 
Rovers, m. nurjapuoli, takapuoli; 

le r. de la main, fämmeufelfü; le r. 
d’un feuillet, paperilehden tafafiwu; 
coup de r., fiwallus fümmenfelällä; 
frapper de r., lyöbä mafemmalta puo- 
lelta oifealle; (fuiv.) un r. de fortune, 
tapaturma; les r-s d’un habit, waat- 



Reve 

teen vintakäännös; bottes à r., fau- 
lusſaappaat; r. de pavé, katukiwi⸗ 
tys huoneenfeinästä fatuojaan; pren- 
dre, battre à r., rynnätä fellään 1. fi 
muun; à r., takaapäin, nurinpäin. 

Reversale, ale, adj. wahwisſtawa; 
lettres r-es 1. 

Reversales, f. pl. afiakirjat jotka 
mahivistamwat 1. tukemat ennen tehtyä 
luostumusta. 

Reverseau, 1. Rejeteau. 
Reversement, m. lastaus laimwasta 

laiwaan; r. de courants, de marée, 
muolfen ja luoteen waihe; r. de mous- 
sons, pasjaditunulien maihe. 

Reverser, v. a. uudestaan 1. takai» 
fin kaataa (meteliä aineita); lastata 
laimasta laimaan. 
Roversi, Reversis, m. eräs forttis 

peli. 
Réversibilité, f. mabbollifuus pe 
Ne entifelle omistajalle [omaijuu- 
esta!. 
Réversible, adj. entijelle omistajalle 

peräytymä. 
Réversion, f. peräytyminen entijelle 

omistajalle. 
Revertier, m. lautapeli. 
Rovestiaire, m. fafasti, ſakaristo, fe 

paikla fatolifesja firfosja, misjä pappi 
mesjumaatteet pukee. 

Revêtement, m. rappaus fipfillä 1. 
ruulila; muorans marmorilla, tiilillä, 
laudoilla. 

Revötir, v. a. waatettaa, waatteilla 
mwarustaa; pukea; pulea päällenfä; afets 
taa wirkaan, uskoa j'ulle malta, arwo; 
(latit.) (de) warustaa jlfin: cette acte 
est revêtu de sa signature; (futv.) 
puleutua jhfin muotoon: les formes 
ue revêt la pensée, ne muobot, joi» 

fin ajatus pukeutuu; r. un person- 
nage, näytellä teaterisfa; muorata, pääl= 
lystää. — Ser, 0.7. pulea, puleutua; 
(kuw.) ottaa päällenjä jfn muoto; — 
revêtu, ue, part. (lum.) (de) launis- 
tettu jifin. 

Revötissement, m. läänityljen ans 
taminen. 

Rêveur, euse, adj. ja s. uneffiwa, 
hourailema, haawekſiwa; hajamielinen; 
ajahin waipunut; uneffija, baawet. 
ija. 
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Revider, v. a. ifontaa läpi. 
Revient, m. prix de r., ostobinta. 
Revirement, m. laiman tääntäminen 

toifeen fuuntaan. 
Revirer, v. n. r. de bord, tääntää 

laiwa; (fuw.) muuttaa mielipitettä. 
Réviser, v. a. lüpifatfoa, uudestaan 

tarkastaa. 
Röviseur, m. tarfastaja, rewifori. 
Révision, f. tarfastus, läpifatfomi- 

nen. 
Revisiter, v. a. uudestaan 1. jälleen 

tarfastaa, tutkia, läpi-etftä 1. Käydä fat- 
fomasfa, termehtimäsjä. e 

vivification, f. (tem.) peltistys, 

v. a. uudelleen jaattaa 
witrfoomaan 1. elähyttää, herättää uu- 
teen elämään; (tem ) pellistää, felmit» 
tää. 

Revivre, v. n. uudelleen mirkoa, ele 
pyä 1. wirkistyä; uudestaan nousta 
elämään. 

Révocable, adj. jota woidaan pe- 
räyttää 1. peruuttaa. 

Révocation, f. peruutus, peränttä. 
minen; paluutus määrätystä toimesta. 

Rövocatoire, adj. peräyttämä, pe» 
ruuttama. 

Revoici, Revoilà, adv. las täsjä 1. 
tuosja taas; me r., täsfjä olen taas. 

Revoir, v. a. nähdä 1. tamata jül- 
leen, uudestaan; uudestaan läpikatjoa 
]. tarfastaa; adieu jusqu’ au r. L au 
r., jää hymästi totstajelji, Jumalan 
haltuun kunnes taas tamataan. 

Revoler, 
jlulta. 

Revoler, v. n. lentää jälleen ]. ta⸗ 
faifin; rientää 1. kiitää tafaifin. 

Revolin, m. tuulenpyörähdys. 
Révoltant, nte, adj. mimmastuttas 

wa, inbottawa. 
Révolte, f. kapina, meteli. 
Rövolter, v. a. 1 Faire r., v. n. 

faattaa fapinoitfemaan, meteliin; wim⸗ 
mastuttaa, faattaa vaimoon, mihottaa. 
— Se r., v. r. ruweta 1. nousta fas 
pinaan. 

Rövolu, ue, adj. wierinyt, mennyt, 
fulunut; après l’année r-e, wuobden 
fuluttua; il a trente ans r-s, jän on 
fofmelymmentt wuotta täyttänyt. 

v. a. jälleen marastaa 
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Révolution, f. taiwaanfappaleen fier. 
tofulfu; epäjärjestys ruumiin nesteid» 
fé; ällinäinen mullistus; wallanfu- 
mous. 

Rövolutionnaire, adj. ja m. wal- 
lankumoukſellinen, wallankumoukſen⸗; 
wallankumooja, kapinoitſija. 

Rövolutionner, v. a. nostaa kapi⸗ 
naan, panna wallankumous toimeen. 

Revomir, v. a. ja m. uudestaan of: 
jentaa, toistamijeen oljentaa. 

Révoquer, v. a. futfua takaifin mio 
rantoimesta; futfua takaifin; perunt. 
taa, epuuttaa; r. en doute, panna afia 
epäilylken-alatjelfi. 

Revouloir, v. n. jälleen tahtoa. 
Revoyager, v. m. jälleen matkustaa. 
Revue, f. tarkastus, tutkimus, fat- 

felmus; muutamain ailafaustirjain ni. 
mitys; passer en r.. pitää latjelmus; 
olla tatfelmukjesja; nous sommes gens 
de r., tapaamme toinen toifemme ufein. 

Révulsif, ive, adj. one poisjoh- 
battama. — m. poisjohdattama lääke. 

Rövulsion, /. (läät.) poisjobbatta- 
minen (nesteiden). 

Reg, prep. r. pied, r. terre, maan 
tafalla, maata myöden. 

Rez-de-chaussée, m. maapinnan ta- 
Jatorfo: le mur n’était encore qu’au 
I., - maan tajalla; rakennukjen ala- 
erta. 
Rhabdologie, 1. Rabd ... 
Rhabillage, m. paillans, tillotus, 

parfiminen, Hutiloiminen. 
Rhabiller, v. a. uudestaan waatet- 

taa, jälleen pukea; paikata, parfia, kor⸗ 
jata; terottaa (mylnkimiä); paran: 
nella; peitellä (wirheitä). — Se r., 
v. r. jälleen pukeutua. 

illeur, ?. Renoueur. 
Rhagade, j. fiero, halkeama (ihosfa). 
Rhapontic, m.ruofarabarberi (rheum 

rhaponticum). 
hapsode, 1. Raps... 

tour, m. retori, puhuja (mui- 
naifila Romalaifilla); puhetaiteen opet- 
taja; pöyhkeilemä puheilija. 

Rhétoricien, m. pubetaiteen opettaja 
1. harjottaja. 

Rhétorique, ubetaibe; puhetais 
teen oppikirja; fn uluoffa misjä pu- 
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betaibetta — opetetaan; fanunopubeliai- 
(2118; pöyhkeilemä puhetapa. 

hingrave, m. reinilveimi. — f. 
(wanb.) eräs laji awaria houjuja. 

hinobate, /. eräs rauslufalan laji. 
Rhinocöros (s ääntyy), m. farmi 

fuono. 
Rhizagre, m. pihdit, jolla hammas- 

juuria wedetään. 
Rhizolithe, /. tiwettynyt juuri. 
Rhizophage, m. juurien fyöjä, juu- 

rista elämä. 
Rhodium (um = 00m), m. erä8 me- 

tallin laji. | 
Rhodomel, m. ruufubunaja. 
Rhododendron, m. eräs penjastasmi. 
Rhombe, m. winoneliö, rombi. 
Rhomboïdal, ale, adj. winolaiteen 

1. romboidin muotoinen. 
Rhomboide, m. mwinofaide, romboibi. 
Rhubarbe, f. rabarberi. | 
Rhum, Rum (=romm), m. rommi, 

fokeriruo'on miina. 
Rhumatique, Rhumatismal, ale, 

adj. [äilöstämä, fleinitautinen, jäjentä 
färkemä. s. 

Rhumatisme, m. fäilöstys, fleint- 
tauti, jäjenten järky. 
Rhume, m. r. de cerveau, nuha, 

häkä, röhkä; r. de poitrine, yskä, rin⸗ 
tafärty. 

Rhus, 1. Sumac. | | 
Rhythme, m. polento, rytmi, tahti. 
Rhythmique, adj. polennollinen, ryt- 

millinen. 
Riant, nte, adj. iloinen, juloinen, 

fuotuifa. | 
Ribambelle, f. pitfä loru; pitkä jo- 

no: r. d’injures, d'enfants. 
Ribaud, aude, adj. ja s. ir8ta8, bau- 

relias; baurelias ihminen. 
Ribauderie, f. baureus, baureelli- 

nen 1. irstas elämä. 
Ribe, À, hampunloulkku. 

, J. halstarilla paistettu fi 
hawitpale. | 

Ribleur, m. vütuleffiia. 
Riblon, m. rautaromu. 
Ribordage, m. rwabinfo faimwain yh⸗ 

teentörmänykjestä; korwaus femmoifesta 
wabingoëta. 

bot, m. firnunmüntä. 
Ribote, f. juominti, tohina. 
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Riboter, v. n. eleskellä juomingisfa, | Ridieule, adj. nauvuttatwa, nauret⸗ 
alitniſesſa tohinasſa. 

Riboteur, euse, s. jnopottelija, renttu. 
Ricanement, m. wirnutus, irmas- 

tus, irmwistys. 
Ricaner, v. a. mirnutella, ivmastella, 

irmistellä. 
Ricanerie, f. irmistys. 
Ricaneur, euse, adj. ja s. wirnut⸗ 

telija, ivmasla, irwihammas. 
Rio-4-rio, adv. täsmälleen, nipasta | t 

nappaan: je le ferai payer r. 
ich (== rish), m. ilwes; eräs fini- 

nahkainen kanini. 
Richard, m. pohatta, ijorikas. 
Riche, adj. (en) vilas; (de) il est 

r. de tant, hän omaa; (luiw.) r. en 
mérite, anfiola8; r. en vertu, awni⸗ 
nen; vunjas, wiljawa, yltäkykkäinen, 
tilas: un pays r. en blés, wiljoista 
ritas maa; pulskea [martalosta]; kal⸗ 
fis, tomea, loistaima. — m. rikas mies, 
iſorikas. 

Richement, ado. riffaasti, runſaasti, 
yltähylläijesti. 

Richesse, f. rikkaus; runſaus, wil- 
jawuns; fallié-ariwoifuns, Palleus; fo- 
meus, loisſstawuus. 

Richissime, adj. upporifas. 
Ricin, m. vicinilasmwi (ricimus). 
Rioocher, v. n. pompahdella pitkin 

maans 1. webenpintaa. 
Ricochet, n. litteän fimen pompab- 

teleminen pitkin medenpintaa; tykin⸗ 
kunlan pompahteleminen maanpinnas- 
fa; pieni lintunen jofa lallaamatta 
toistaa famaa järveltä; tapauffien jaffo; 
c’est le chant du r., je on tuota man, 
haa mirttä; par r., twülillifesti, kier⸗ 
rellen, fiertoteitä. , 

Ride, f. vyppy, lurttu; wäry me 
desfä. 

Ridé, 66, adj. ryppyinen. 
Rideau, m. efiritppu; penfas-aita, 

puisto 1. ylänkö joka peittää 1. estää 
jlin näkymästä; rantamalli. 

Ridelle, jf. vattaiben Häkit; maunuin- 
astuimet; chariot à r., hätkirattaat. 

Rider, 7. a. rypistää, kurtistaa, ki⸗ 
hertää, märytllä; (merimw.) reimata fei- 
fit, — v. n. 
ajaa. — 80 r., v. r. rypistyä, lurtis- 

a. 

tawa, narrimainen. — s. narti, huls 
luttelija, höpfä. 

Ridicule, m. narrimaifuus; hullu⸗ 
tus, pillka. 

Ridiculement, adv. narrimaifeëti, 
nauvettamasti. 

Ridiculiser, v. a. naurettamalfi, 
naurunsalaifefft faattaa, pillata. 

Ridiculité, /. narrimaifuus, hullu. 
us. 
Riöble, m. fiecumatara, fierrebeinü 

(galium aparine). 
Rien, m. tyhjä, tyhjyys: Dieu a 

créé le monde de r., Sumala on luo⸗ 
mit maailman tyhjästä; r. ne se fait 
de r., ei tyhjästä mitään tule; ei mi» 
tään: il n’est bon à rien, ei hän tel 
paa mihinkään: cela n'importe en r., 
ei fe merlitje mitään; un peu plus 
que r, mellein ei mitään 1. tyljää: 
rien autre chose si non, ei muuta 
tuin; c’est un homme de r., — als 
haifesta fumusta; il n’y est pour r., 
ei hän Tuulu fiihen laifinkaan, ei Hä- 
nellä ole fiinä mitään tekemistä; il ne 
mest r., ei hän ole minulle fufua; ai» 
wan mähän: il eut cette maison pour 
r., jotalin, mitään: qui vous reproche 
r., kuka teitä mistään moittii; y a-t- 
il r. de si beau, löytyykö mitään fen 
wertaista; — r-s, pl. mitättömiä, tur- 
bia. — En moins de r., ado. filmän- 
räpäytfestä. | 

Rieur, euse, adj. ja s. naurawa; 
nauraja, irwibammas. 

Rifflard, m. ruublabüblü, härkähöy- 
lä; Tärlitaltta. 

Rifloir, m. ympyriäinen wiila. 
Rigaudon, f. Rigodon. 
Rigide, adj. ankara, jäykkä, kiima), 

tarffa. N 
Rigidement, adv. anfara8ti j. m. €. 
Rigidité, /. ankaruus, jäykkyys, fit 

waus, tarffuus. 
Rigodon, m. eräs tangsfi; jen mus 

fiki; eräs tansfi-asfkel. | 
_Rigole, f. fouru, wafo, oja, lastu⸗ 

oja. 
Rigorisme, m. ſiweys⸗opillinen kii⸗ 

(metjäm.) haukkumatta waus. 
Rigoriste, adj. ja s. ylen tiiwas 1. 

ankara fimeys-opin fuhteen. 
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Rigoureusement, ad». fotwagti, an 
karasti. 
, Rigoureux, euse, adj. fowa, ans 
ara. 
Rigueur, f. fowuus, ankaruus, hele 

tymättömyys; juge de r., warfinainen 
tuomari; cela est de r., fe on mwälts 
tämätöntä; jouer de r., tarkasti nou- 
battaa pelin fääntöjä; à la, en r., à 
toute r., à la dernière r., anfarim- 
man oikeuden mukaan, jos fowinta teb- 
dään; à la r., puustamillifesti, tar- 
fasfa merlitykjesjä. 

i 6, f. viimireulutus, huono 
runoelma. 

Rimailleur, Rimasseur, m. riimin- 
renfuttaja, viiminkyhäilijä. 

Rime, /. loppufointu, riimi; r-s 
croisées, uros» ja naispuolifet riimit 
muorotellen. 

Rimer, v. m. ja a. viimiä 1. runoel. 
mia lyhätä, ritmitelä; riimittää, pan- 
na riimille; (kuw.) fopia yhteen, käydä 
laatuun. 

Rimeur, t. Rimailleur. 
, Rinoea, m. lehtileillans (ralennuk⸗ 
esfa). 
Rincer, v. a. hubtoa, mwiruttaa; — 

rincé, ée, part. läpilastunut; (knw.) 
aila lailla pelmuutettu. 

Rinoure, jf. wirutns⸗, huhtelowefi, 
folttumefi. 

Ringard, m. rantalorilo harlon lään 
tämistä warten. 

Ringrave, {. Rhingrave. 
Riolé, 66, adj. raitainen, wiiruinen. 
doter, v. n. naureskella, twirnis- 

tellä. 
Rioteur, euse, s. jola vhtämitiaa 

naureskelee ja irmwistelee. 
Ripaille, f. ylenjyöminen ja juomis 

nen, ventustus. 
Ripe, f. falwinrauta, jämfirauta. 
Riper, v. a. falwinrauballa puhdis- 

taa. 
Ripopée, 7. fekamiini; (kum.) feka- 

fotfu, -johvro. 
Riposte, f. fulfela ja fattuma mas 

tans; torjuesja tehty tofaus (mietkai-! 
(1654). 

Riposter, v. m. ja a. futlelasti ja 
fattuwasti wastata, nopeasti kostaa; 
torjuesja tokaista. 
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Ripuaire, adj. loi r., lati, jota mai. 
naifet ajujamet Nheini ja Maas wire 
tojen rannoilla nondattimwat. 

Rire, m. nauru; un gros r., hoho⸗ 
tus, lemeä nauru. 

Rire, v. n. nauraa; humitella, haus⸗ 
lutella; pilapuheita laskea; (kumw.) olla 
1. näyttää hauskalta, iloijelta, juloi- 
felta, mielittämältä; r. de, tehdä pill- 
taa, nauraa jkulle; olla jotkin Guoli- 
matta, mäliä pitämättä; se r. de, pi- 
tää piltkananja; pour r., lystin wuolfi. 

Ris, m. nauru; r. canin, tillin. 
n m. r. do veau, wafilan rinta- 

rija. 
Ris, m. (merim.) reimi; prendre 

des r., reiwata. 
Ris, ?. Riz. 
Risban, m. fatamalinnotus, -patteri. 
Risdale, f. riffi. | 
Rise, j' naurunbobotus, naurami⸗ 

nen; pilkla; pillansafia. 
Risibilité, f. mahbdollijuus uanraa. 
Risible, adj. joka woi nauraa; nau- 

rettaiwa, narrimainen. | 
INT z3 naurettaasti. 
isposte, r, 1. Rip... 

Risquable, adj. maaran-alaineu, 
waarallinen, waaran uhalla olewa. 

Risque, m. waara, ubfa, uskallus; 
jen prends sur moi le r., offoon fe 
minun tafauljella; à ses r-s et périls, 
omalla uballanfa; à tout r., onnen 
faupalla, tapahtukoon mitä hymänfä. 

Risguer, v. n. ja a. Ser. v. r. us- 
faltaa, panna alttiikfi 1. uballe. 

Rissole, f. eräs laji mähäifiä liha- 
falluja; ptenifilmäinen werfto. 

Rissoler, v. a. paistaa, paahtaa, 
kärmentää. — Se r., ». r. paahtua 1. 
paistua ruskealfi. 

Risson, m. nelilyntinen ankkuri, 
naara. 

Ristorne, Ristourne, f. meriwalun- 
tus-fuostunrukjen peruuttaminen; was 
fuutusfumman alentaminen. 

Ristorner, v. a. peruuttaa merimwa- 
fuutus-fuostumus. 

Rit (t ääntyy), Rite, m. firffofätut5, 
irfonmenon muoto; — r-8, pl menot, 
feremoniat jumalanpalmelutjesja. 

Ritournelle, JA riturnelli (mufikisja); 
(fuw.) faman bofeminen. 
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tualiste, m. jofa on firiottannt 
tirklojäännöistä. 

Rituel, m. kirkollinen füfiliria, mes: 
ſukirja. 

Rivage, m. merenranta; rannikko, 
rantamaa; ranta (joen, järiven). 

Rival, ale, s. Iilpailija, Lilwottelija, 
Tilpahaktja; — adj. filwottelema. 

Rivaliser, v. n. filwotella. 
Rivalitö, /. tilwotus. 
Rive, f. ranta, renna, fyrjä. 
River, v. a. päättää ]. niitata (nau- 

‘laa); r. à gn son clou, antaa fana 
fanasta, fatfi toijesta. 

Riverain, m. ja adj. rannan-afujain, 
rantalainen; jota aſun metjän (yrjäsfä, 
tienmarrella. 

Rivesaltes, m. eräs muslatel wiini. 
Rivet, m. nitttausnaula, saarna; 

hemwofenlengän naulan niitattu pää. 
Rivière, f. joli, wirta; vin de r., 

champagnewiini (Marne joen rannoil: 
ta); veaux de r., wafifoita (Seine 
joen marrelta); r. de diamants, Tan, 
laribma timanttia. 

Riviéreux, adj. m. faucon r., joflis 
bautfa. 

Rivure, f. tara faranasfa. 
Rixdale, f. riffi. 
Rixe, f. riita, tora, tappelu; kiiwas 

mäittely, myrskyinen fesfustelu. 
Riz, m. riifikaswi; riifijuurima. 
Rize, m. fuffaro joka fijältää 15,000 

dulatia (Turlinmaalla). 
Rizière, f. ritfipelto, riifimaa. 
Roable, m. nunintorifo. 
Rob (b ääntyy), m. fofe, hyytelö. 
* b, Robro, m. robberti —2— 
isſä. 
Robe, f. wiitta, nuttu, takki; koltti; 

hame; hameenlaahos; toga (muinai- 
ſilla Romalaiſilla); tuomarien wirka⸗ 
pulu; (kuw.) tuomarifääty; fimiliféätt; 
pappisjääty; eläinten karwanahla mwä- 
vin fuhteen; deux chevaux de même 
r., kakfi yhdenlarmaista hewosta; lam⸗ 
masnabfa; lintujen fulat; fuori (muu- 
tamien puiden ja hedelmien): la r. 
d'une fève; fuuri tupalanlehti, jota 
fääreelfi käytetään; maffarannabfa; pa- 
perimerho firjanfanfien ympärillä. 

Robin, m. fynäilijä, lätkintahraaja 
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[tmwal. fiwili mirkamiehistä]; un plai- 
sant r., mitätön mies. 

Robinerie, f. tuje, pilantelo. 
Robinet, m. hanikka, lulkuhana; la 

clef d’un r., hanan mäännin. 
Roboratif, ive, £. Corroborant. 
Robre, t. Rob. 
Robuste, adj. wahwa, wälewũ. 
Robustement, adv. wabwasti, rmüte- 

wästi. 
Robusticité, f. ruumiin woima. 
Roc, m. falfio, tari; torni (ſhakki⸗ 

pelisfü). 
Rocaille, . (uolateoljet (luolan muo- 

toifet laitelmat, joisja feinät omwat nä- 
kinkengillä, kimettymillä y. m. foriste- 
tut); nälinkengän teolfet; rokofo; genre 
r., rofokoftiili. 

Rocailleur, m. nälintengän teokfien 
(1. €. f.) malmistaja. 

Rocaïlleux, euse, adj. forainen; 
(kuw.) kankea, jyrtkä, tartta [firiotus- 
tawasta]. 
Rocambole, f espanjalainen lautta. 
Rocfort, t. Roquefort. 
Roche, f. fallio; harmaa kiwi; fi. 

wenlajt; un homme de la vieille r., 
wanhan⸗aikainen wankka mies; nobles- 
se de la vieille r., pertjuurinen aates 
listo. 

Rocher, m. buippufalio. 
Rochet, m. Tapeahihainen kuori⸗ 

wiitta; roue à r., pidätinratas; käämi 
ſilkki⸗ 1. tultalanfaa warten. 

Rochoir, m. boraffirafia. 
Rook, f. Rouc. 
Rococo, m. ja adj. rolofofkiili; wan⸗ 

bansaifainen. 
Rocou. ft. Roucou. 
Rocouler, f. Roucouler. 
Röder, v. n. fuljestella, maleffia. 
Rödeur, m. maantullija, fatufuifija. 
Rodomont, m. pöyhkyri, terskaaja, 

lawertelija. 
Rodomontade, f. fersfaus miehuu- 

besta ja urostüistü. 
Rogations, f. pl. jullijet rukoukſet 

wuodentulosta, joita fatolifet pitämät 
folmena belatuorstain edellijemä päi- 
mänä; semaine des r., fanttausiwiifto. 

Rogatoire, adj. commission r., tuo» 
marin pyyntö jättää jolu wirlatoimi 
toifelle. 
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Rogaton, m. rno'an tähteet; miulla 
]. toistamifeen lämmitetty vuoka; Lira 
jallinen fäly 1. rosta. 

Rogne, f. wanha juurtunut [yydels 
mä; jamma! puusja. 

Rogne-pied, m. bemosfengittüäjün 
jämfi. 

Rogner, v. a. leilata pois fyrjät 
a 1 letlata kynfiä; (furo.), wä⸗ 
entää, foufentaa, fupistaa, faappia 

pois. 
Rognenr, m. rabafappalten jämfijä. | Di 
Rogneux, euse, adj. [yyhelmäinen. 
Rognon, m. munuainen; muutamien 

eläinten tuoha 1. Limes; pyöreä mal. 
mimöhläle. 

Rognonner, v. n. mutista. 
Rognure, f. faappeet, rippeet, las⸗ 

tut; — r-s, pl. Päyttämättömät 1. täh- 
teelle jääneet raaka-aineet. 
Rogomme, m. wiinaryyppy. 
Rogue, adj. ylpeä, ynjeä, röykkä. — 

f. mäti jyöttinä. 
Roi, m. funingas; (lum.) efimies, 

johdattaja, lajisjanja etewin: avoir un 
coeur de r., olla jalomielinen, ante- 
lias; faire le r., täyttäidä ylpeästi ja 
mahtawasti; les livres des R-s, lus 
ninfaan kirjat Naamatusfa; le jour 
des r-s, loppiainen; faire les r-s, pi- 
tää loppiaisjuhlaa; manger de r., ylen 
oimallinen ruola; coin du r., rahalei⸗ 
ma; le r. du bal, etewin tansfipiboisfa; 
de par le r., funinfaan nimesfü, käs⸗ 
ystä. 
Roide (= ruabb 1. rääd), adj. fan- 

fea, jäykkä, pinko, pingotettu; jäntkkä: 
montagne r.; ſtuw.) wuolas, mäletvä, 
loma, Tiotien juoffusta, lintujen lens 
nosta]; (fuiv.) fowalisfoinen, uppinis- 
lainen, jäytkä. 

Roide (oi — 88), adr. mälemiästi, 
fomasti, nopeasti. 

Roidement (oi = ää), adv. fanfeasti, 
jäytäeti. 

Roideur (oi = äü), f. fanteus, jäyt- 
tyys; jyrktygs; kowuus; Tomaliekoi- 
— uppinislaifuus; nopea 1. wäkewä 

Roidillon (oi = &&), m. abbe, rinne. 
vmntiRjäir (oi = 4), v. a. kangistaa, 
torjuesja ta PNgottaa. — v. m. fangis- 

ä, otjeta, — Se r., v. r. 
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fangistua, jäykistyä; olla fowofiéloi- 
nen 1. taipumaton. 

Roitelet, m. (imwal.) piffuluningas; 
Vippiferttunen, penfaspyöri (lintu). 

itelette, /. naarasbippiferttu. 
Rôle, em. paperikääry, tupattapütfy; 

molemmin puolin firjotettu paperis 
lehti; lista, luettelo, rulla; rolli, ofa 
(teoterisja); (fuw.) tehtämä; à tour 
e r., fuftn muorosjanfa. 
Rôler, v. m. firjotella paljon ja tur- 
a. 
Rölet, m. wähäinen rolli. 
Romain, aine, adj. ja m. romalair 

nen; (lirjap.) antiqua; grosr., tertia; 
petit r., forpus (kirjaimen lajit). 

Romaine, f. romalais-nainen; pun⸗ 
tari. 
Roman, m. romani. 
Roman, ane, adj. la langue r-e, ro- 

manilainen kieli. 
Romance, f. romanfi, balladi (eräs 

runoelman laji); — adj. la langue 
r., vomanilainen fieli. 

Romancier, m. romanin ]. roman. 
fin kirjottaja. 

Romanesgue, adj. romanimainen. 
, Romanesquement, ads. romanimais 
esti. 
Romaniser, v. n. firjottaa romanta. 

— 9. a. romanin muotoon kuwata. 
Romaniste, m. ja f. romanin fire 

jottaja. 
Romantique, adj. romantillinen. — 

m. tomantilimen foulu ]. lahko (fau- 
notieteesjä); tämän foufun fabfolatnen. 

Romantisme, m. romantifnus. 
Romarin, m. rosmarini. 
Rombe, f. erää foteloifen laji. 
Rompement, m. murtaminen; r. de 

tête, päänmatmauns, -homma; pään- 
halkaiju (fuuresta melusta). 
Rempre, v. a. murtaa, taittaa, fat. 

taista, rikkoa, järkeä: (kuw.) r. la tête 
à gn, huumata, tnurotuttaa juurella 
melulla; r. l’eau à un cheval, fes- 
teuttüü hemofen juomista; ruhjoa, te 
lottaa; turmella, Hhämittää, purkaa: 

| les pluies ont rompu les chemins; 
r. les ponts; (fotam.) murtaa, bajot- 
taa (fotarintaa); purkaa leiri; lopete 
taa, teskeyttää, hajottaa: r. une as- 
sembl6e, [opettaa 1. hajottaa fofous; 
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r. son ménage, berjetü taloutta pitä- 
mästä; lannistaa, mafentaa, murtaa: | ju 
r. l’impétuosité des vagues, murtaa 
aaltojen rajnutta; r. un coup, mafen: 
taa lyönnin motmaa; (furo.) estää, 
haittaa, Päiritä: lui r. ses mesures; 
(tv) teskeyttää, purkaa, lakata 1. {no- 
pua fesluutta pitämästä, ystämyydess 
tä; peruuttaa fananja: r. un mariage, 
purkaa amioliitto; r. le sommeil de 
an, häiritä jfun uni; r. un enchan- 
tement, päästää l[umouffesta; r. le 
carème, son serment, riffoa paasto, 
wala; r. sa prison, farata wankeu⸗ 
desta; (a) barjottaa, totuttaa; r. aux 
affaires, au travail; r. la volonté 
d’un enfant, murtaa lapfen tahto, 
faattaa tottelemaan; betjastaa: r. les 
rayons de lumière; (firj.) purata la⸗ 
bottua; (noppaspelisfä) keskeyttää nop- 
asten Lierimistä; (hemwmoshoidosfa) har- 

jottaa; (maal.) fefottamalla liemittää 
mwärit. — v. n. murtua, taittua, färs 
kyä; (fotam.) fiirtyä, marfia pois: r. 
par peloton, pfutonittain marjia pois; 
T. à droite, fiirtyä oifealle; riffuuntua 
fun lesfuubesta, ystämyydestä]. — 
6 T., 0. 7. taittua, rillua, murtua; 

olfentaa; (a) harjaantua. 
Rompu, ne, part. ja adj. murtunut, 

runneltu; nombre r. murtolulu; r. 
aux affaires, afioimistoimiin tottu- 
uut, tuili-taitama; à bâtons r-s, ajoite 
ain. 
Ronce, f. finimatukka-penjas; r. 

d’Tda, r. framboisière, watufta:, waa- 
rainpenjas; (kum.) baitta, mastns. 

Ronceraie, f. watuflapeniasto. 
Rond, nde, adj. pyöreä, ympyridi⸗ 

nen, pullatka, pyylemä: avoir les épau- 
les r-es, olla köyryſelkäinen; (kum. 
fuora, vehellinen, yht'oiloinen; täyd, 
täyteläinen [äänestä]; ſujuwa [laufe- 
talennutffesta]. 
Rond, m. Ympyrä, piiri, pyörä, ren- 

a 
Rondache, f. fo ympyriäinen kilpi. 
Ronde, JA latfelmuskierto, -lultu; fat- 

felmusfulfua toimittama mahti 1. ſota⸗ 
jouffo; juomalaulu, jota fofo feurue 
laulaa; laulu, jota ylfi laulaa ja muut 
feuralaijet tansfien kertowat; eräs tir- 
jotusfkiili; fofo nuotti; à la r., yltä. 
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Eri, fauttaaltanfa; boire à la r., 
a jofa mieben malja. 

Rondeau, m. eräs ranskalainen rus 
noelman laji; rondo mufilisia. 

Rondelet, ette, adj. pyylemä, pul- 
laila, muhlea; soies r-es, huonoin 
laji (filkkiä. 

Rondelettes, f. p?. purjelangas Bré- 
tagne'sta. 

ndelle, £ wähäinen ympyriäinen 
kilpi; keskeltä lämäisty ympyriäinen 
lewy; eräs pyöreä taltta; rengas. 

Rondementf, adv. yhtä mittaa; nos 
peasti, wireästi; yht'oikoifesti, [uoraan, 
toirankuritta. 

Rondeur, j. pyöreys, ympyriäifyys, 
yylewyys; yht'oikoijuus, ſuoruus, re» 
ellijyys. 
Rondier, m. eräs palmupuun lajt 

(borassus). 
Rondin, m. ranta; ſauwa. 
Rondiner, v. a. faumalla piestä. 
Rondon, n. fondre en r., isteä tu 

lijesti (hankasta]. 
Rond-point, m. puolisympyrä, jolla 

kirkon takajeinä päättyy; ympyrä, josfa 
ufeat tiet 1. Läytämät yhtymät. 

Ronfiant, nte, adj. fuorfuwa; püri- 
ſewä, furijema; (kuw.) pöyhkeitemä, 
terskailema, fuurisääninen. 

Ronflement, mn. fuorjuminen; päri» 
feminen, furifeminen. 

Ronfler, v. n. fuorfua; päristä [be- 
wofesta]; (kuw.) jyskää, ryskyä; pü- 
vistä, [urista; r. des vers, jollalin 
mabtipontifuubella beflamerata runoja. 

Ronfleur, euse, s. fuorfaaja. 
Ronge, m. märehtiminen (Girmwien). 
Ronger, v. a. jyrfiä, nakertaa, fal- 

maa, pureskella; (kuw.) faliwaa, fyödä, 
himuttaa: rongé de remords, oman- 
tunnon waiwojen falwama. 

Rongeur, euse, adj. talmama; le 
ver r., omantunnon kalwawa mato. 

Rongeurs, m. pl. nalertajat (eläin- 
fuotfa). | 

Roquefort, m. fampaanmaibosta teb- 
ty juusto Languedoc'ista. N 

Roquelaure, f. eräs matfawiitta, 
fadewiitta. 

Roguentin, m. äijä-hupfu. | 
Roguer, v. m. voferata (fhaffipe 

1isfä). 

ym 
0 
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Roquet, m. eräs Iyhytkarmainen * 
tykorwainen koira, tiisti; eräs lyhyt 
wiitta. 

Roquette, f. eräs räätilän laji. 
Roquille, F. pieni mwiinimitta. 
Rorifère, adj. aamulastetta tuots 

tama. 
Ros, Rot, m. taide. 
Rosace, f. ruufunmuotoinen foris. 

tus ratennuffisfa; rofetti. 
Rosacées, [ 1. faswit, joilla on 

tuufunmuotoilet kukat. 
Rosage, 1. Rhododendron. 
Rosaire, m. rufousnauba (fatolifilla). 
Rosat, adj. ruufuista tehty. 
Rosbif, m. voftbiffi, färwännetty bü- 

ränliha. 
Rose, f. vuufu, orjantappura; ääni» 

reilä gitarrisfa j. m. f.; jo ympy⸗ 
riäinen alkuna götiläifiejä kirkoisſa; 
ruufu (tauti); nauharuuju; färki; r. 
des vents, du compas, fompa8fitaulu; 
diamant r., vuujuttmantti. 

Rose, adj. ja m. ruujunmärinen; 
ruufumäri. 

Rosé, 6e, adj. maalean ruujunmäri- 
nen. 

Rosean, m. ruoko, faislanruolo. 
Rose-croix, m. eräs fiibleë lahko⸗ 

funta fatolijesfa firfosfa, rukousnau- 
balainen. 

Rosée, f. Taste; r.-du-soleil, £. Ros- 
solis. 

Roselle, f. laulurastas, forpirastas. 
Roseraie, f. ruufutarba. 
Rosette, f. rojetti, ruufunmuotoinen 

loristus; naubaruufu; pieni parfima 
fanfaasfa; rullaustaulu kellosſa; eräs 
punaliitun laji; eräs punaifentvoipa 
brefiljasta tehty läkki; talarimvasti. wu⸗ 
häinen ſärki. 

Rosier, m. ruuſu⸗, orjantappura⸗pen⸗ 
as. 
Rosière, f. ruuſujuhlan funinga- 

tar; fe tyttö joka wuotuifesja ue 
juhlasja feppelöittiin hymistä awmuista 
(fatolifila); eräs lahnanjuluinen fala, 
forwa. 

Roson, m. 1. Rosace. 
Rossane, f. eräs perfilan laji. 
Rosse, f. nablatoni, hemosluuska. 
Rosser, v. a. läpipiestä, pehmittää 

ſelkänahkaa. 
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Rossicler, Rosicler, «a. eräs perus 
lainen hopeamalmi. 

Rossignol, m. fatakieli; eräs fämel. 
velisteri urnisſa; pajunkuoresta tehty 
foittopilli; tiirilla; r. de muraille, 
leppälintu; (pill.) r. VArcadie, aafi. 

Rossignoler. v. n. laulaa fatakielen 
tamalla. 

Rossinante, / Don Quichotte’n 
ratfu; nahlakoni. 

Rossolis, m. eräs lilöörin laji; fi. 
holli, Liimaruoho (drosera). 

Roster, v. a. (merim.) feifata. 
Rostrale, adj. f. couronne, co- 

lonne r., früunu 1. pylmäs foriétettu 
laiwankotalla, anffureilla j. m. f. 

Rostres, m. pl. roëtra, puhelama Ro⸗ 
malaifilla; laimanfokan muotoon tehty 
Toristus. 

Rosture, f. (merim.) feifinfi. 
Rot, m. ryökäys; kaide. 
Röt, m paistettu liha; paisti; gros 

T., —X tjosta elifosta 1. ifosta 
linnusta; petit, menu r. paisti wä⸗ 
vet linnuista; r.-de-bif, härän. 
reiſi paistilfi. 

Rotang, 1. Rotin. 
Rotateur, m. ja adj. hermo joka pa- 

nee filmän pyörimään. 
Rotation, f. pyöriminen alfelin ym⸗ 

päri, fieriminen. 
Rote, f. uli-oileusto Romasfa. 
Roter, v. n. ryökätä. 
Roteur, euse, s. ryökääjä. 
Röti, m. paisti. 
Rötie, /. paahdettu leipämwiipale; Hil- 

[olla katettu leipämiipale. 
Rotier, m. taiteentelijä. 
Rotin, Rotang, m. rottintfi. 
Rötir, v. a. paistaa, paahtaa, kar⸗ 

mwentää; paistaa hiilillä, paahtaa tu- 
basfa; polttaa, futwata Me ee 
r. le balai, elää ailanja alhaijesja 
mähän tuottamasta wirasſa, fuluttaa 
ifänfü irstaasja elämäsfä, humitukjisja. 
— v. m. paistua, paabtua, fuimua kuu⸗ 
muudesta. — So r., v. r. paistua; 
paahtaa itfeänjä wallean ääresjä. 

Rôtisserie, f. paistilauppa, paisti- 
puoti; feittofauppa. 

Rôtisseur, euse, s. paistifauppias; 
leittofauppias. 



Rôti 

Rôtissoire, f. Rötissoir, m. pais- 
tinfone. 

Rotonde, f. ympyräbuone rafennut- 
fesfa, rotunda. 

Rotondité, f. ympyriäijyys. 
Rotule, f. polmilumpio, polmenterä. 
Roture, f. (wanb.) mudismaa; aates 

liton fääty, pormarisfääty, talonpoi- 
Taisfääty: terre, bien en roture, tas 
1onpoilaistalo, merotalo. 

turier, idre, adj. aateliton, ta- 
Tonpoilainen; fimistymätön, alhainen, 
balpafufuinen; — s. aateliton ihminen, 
roistomäli, halpajukluinen. 

Roturièrement, ado. talonpoikamais 
Testi; fimistymättömästi, alhaifesti. 

Ronage, m. ratasto, rataslaitos; Po» 
neen rattaat. 

Ronan, adj. ja «m. Fimo, faffifarwai- 
nen hewonen. 

Rouanne, f. leima jolla merkitään 
wiini-asttain wetoifuus; r. de pompe, 
Ppumppulaira. 

Rouanner, v. a. leimalla merfitä wii⸗ 
nisastiain metoifuus. 

Rouannette, f. feima jolla puita ha- 
Yattawatfi merkitään. 

Rouble, m. rupla (wenüläinen raha). 
Rouo, Rook, m. eräs mahdottoman 

funri lintu fadutsja. 
Rouche, f. laimanrunto meistämöllä. 
Ronoou, «m. orleanasmäri; orleana- 

puu. 
Roucouer, v. a. märjätä orleanalla. 
Roucoulement, m. fubertaminen, {us 

herrus (kyyhkyjen). 
, Fqnoorler, v. a. kuhertaa ſtyyhky⸗ 
estä j. 
Roucouyer, m. orleanapun. 

i Roudou, Redoul, m. eräs fumafin 
aji. 
Roue, f. pyörä; mwefiratas; telotus- 

pyörä; pousser à la r., wmääntää pyö- 
rästä 1. pyörää; (kum.) auttaa, au 
tela; mettre, jeter des bâtons dans 
la r., mastulfia fynnyttää; faire la r., 
lemittää pyöränmuotoifekfi (kuten rii- 
Tinkukko pyrstönjä); (kuw.) pöyhkeillä; 
être sur Ja r., olla fnuresja tus 
Tasfa. 

._ Roué, m. mies jolta puuttuu faif- 
ti ſweellinen perus, irstas ihminen, 
venttu, 

657 Roui 

Rouelle, f. ympyriäinen mwiipale. 
Rouennerie, /. pumpuliteoljet Rouen 

Taupungista. 
Rouer, v. a. ruhjota, telottaa, tets 

lata; (kuw.) pelmuttaa nähjälji; mur: 
taa; (laim.) mihtiä Löyfiä. 

Rouerie, f. birtebifen työ. 
Rouet, m. vukli; rukinpyörä; pyö- 

rälukku pysiysjä; pysſylukun pyörä; 
Töydenpunojan pyörä; plukipyörä; r. 
de moulin, bammaëratas. 

Rouette, f. hanlawitja, witfapanta. 
Rouge, adj. punainen; tulipunainen, 

unaifelfi kuumitettu; r. mourant, waa⸗ 
ean punainen; boire à r. bord, jnoda 
täpö-täydestä miinilafista; se fächer 
tout r., fuuttua filmittömätfi. 

Rouge, m. punatväri, puno, rujo; 
punainen poskimäri; faulusbanbi. 

Rougeâtre, adj. punertava, punai- 
fenwoipa, punabfo. 

Rougeaud, aude, adj. ja s. punai- 
fen meremä, meremwänmuotoinen, pus 
naiva. 

Rouge-gorge, m. fultarinta-ferttu. 
Rougeole, f. tublarupuli. 
Rouge-queue, m. leppälintu. 
Rouget, m. punafala. 
Rougette, j. mampyyri, weren-imijä. 
Rougeur, f. rufo, ruslo, puna; — 

r-s, pl. tuliralto. 
ugir, v. a. punaifelji maalata 1. 

mwärjätä, punastaa. — v. m. punettua, 
punastua; (Lum.) hämetä. — Rougi, 
le, part. de l’eau r-e, weft johon wi 
hän miiniä on felotettu. 

Rougissure, f. waskenmäri, wasken⸗ 
puna; ruoste manfilanlehdisjä. 

Roni, m. mädännys; liotus (pelas 
Wien); cette viande sent le r., liha 
tulee wanbalta. 

Rouille, f. vuoste; mefilaste, me- 
firuoste; fupariruoste; ruoste, nofi 
(elosfa); pilkut peilisjä alushopeitut- 
jen mioittumijesta; (lum.) aitojen 
ruoste. 

Rouillé, 6e, adj. ruosteinen; mefi- 
ruosteinen; nofinen [miljasta]. 

Rouiller, v. a. faattaa vuosteijelfi. 
— v. n. ja Se F., v. r. ruostua. 

Rouilleux, euse, adj. ritosteenmäris 
Nu. 

Rouillure, f. ruoste. 
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Roui 

Rouir, v. a. ja n. mädäntää, mä- 
bätä; liottaa, liota [pellamasta]. 

Rouissage, m. pellamien liottami- 
nen. 

Roulade, f. wierimiuen; rulabi [ans 
lusſa. 

Roulage, m. wieriminen, pyörimi- 
nen; kulettaminen rattailla; wetopalk⸗ 
ka; aſioimisſto tawarain wedättämistä 
warten. 

Roulant, nte, adj. helpoſti pyörimä; 
tafainen, helposti mieremä [tiestä]. 

eau, m. rulla, kääry, tulo; oh⸗ 
rafolerin puilfo; tela, walsſi; manteli, 
manfelituffi; (firjap.) mustemalsfi; 
pärrytys (rummun). 

Roulement, m. pyôriminen, wieri- 
minen, kieriminen; muljailus, muljo- 
tus (filmäin); lierutus (laulusfa); rum- 
mun pärrytys; wuorotteleminen (wi- 
rasſa). 

Rouler, v. a. lierittää, mierittää: ce 
fleuve roule du sable d’or, wirta lus 
lettaa Eultafantaa; r. les yeux, mulkoilla 
1. mullistella filmiä; r. carosse, ajaa 
omisfa maunuisja; r. de grands pro- 
jets, hautoa juuria hankkeita; r. douce- 
ment sa vie, elää hiljaljenja; kääriä 1. 
kiertää foloon; r. ses bas, wetää fufat 
polmen yli; unkata, jyrästää. — v. n. Wie- 
tiä, Lieriä; la conversation roule sur 
cette matière, feslustelu foëtee fitä 
ainetta; tout roule là-dessus, faiffi 
tulee fithen, fiinäpä fe on; tout roule 
sur lui, fofo toimi on Gänen; olla liik⸗ 
teeefä: l'argent roule dans ce pays; 
(entre) Tobota jokin jummaan, olla jnkin 
ſumman maihetlla; muorotella wiran⸗ 
toimesfa; (merim.) kiikerrellä, maarua. 

Roulet, sm. Battumaalarin waltfi- 
teli. 

Roulette, /. tiekko, pyörä, kehrä; (ä- 
pituoli (lapfille); pyörätuoli; mähäijet 
thmisten mwebdettämät waunut; pyörä 
fänky; eräs firjannitojan työsaje; eräs 
peli. 

Roulour, m. eräs vetu 1. lebtimato 
jota turmelee miinipuiden lehtiä; waa⸗ 
ruma laiwa. 

Rouleuse, f. waarnn jola käärii it. 
fenfä lehteen. 

ulier, m. fuormasajuri, kuorma⸗ 
mies, fuormanfuljettaia. 

658 Ruti 

Roulis, m. fitfertelh, waaruminenr 
(laiman). 

Rouloir, m. teli, rullapuu. 
Roulon, m. fapula 1. nappula tila- 

puisfa. 
Roupie, f. nenätippu, nenäpifara; 

itästntialainen raha. | 
Roupieux, euse, adj. jolla on tip- 

puilema nenä. 
Roupiller, v. n. torilua, uinailla. 
Roupilleur, euse, s. torffuja, kuh- 

nuri, hituri. 
Rouquet, m. foirasjänts. 
Roure, t. Rouvre. 
Roussâtre, adj. punaijenmwoipa, rus- 

fean hallaa. 
Rousseau, m. punatulla, punatul- 

lainen ihminen. — adj. punatukkainen. 
5 housselet, m. eräs laji fumipääry- 

nöitä. 
Rousseline, f. eräs laji [yyepääry- 

nöitä; [uokirmiäinen. 
Rousserole, f. eräs vastaan laji, 

lehtokerttu. 
Roussette, /. eräs hylkeen laji; wam⸗ 

Pyyri; rantiatmen (lintu). | 
Rousseur, f. ruskea märi; pijama, 

firpalo, keſakko. 
tx ussi, m. jubtinabla, rysfänuabfa; ét 

Roussin, m. palju tulemaluinen ori; 
r. arcadie, aafi, 

Roussir, v. a. jaattaa rusfeaffi; kär⸗ 
mwentää. — v. n. ruslettua, kärmentyä; 
faire r., vuskealji lärmentää. 

Rout (— rutt 1. rautt), m. fuuri fo- 
fous vibüifit herroja. 

Routailler, v. a. toirilla ajaa otus 
maille. 

Route, f. tie; rata; matta, tullu, 
fuunta; feuille de r., marsſi⸗opas fo- 
tamiehikke; à vau-de-r., päätäfolkaa. 

Routier, m. jofa hywin tietää tiet 
ja polut; meritien-opa8. — adj. carte 
routière, tiekartta. 

Routine, f. totutun uran lullemi- 
nen, läytännöstä ſyntynyt tottumus, 
tawastus, manha jonostus. 

Routiner, v. a. (à) totuttaa manhaa 
uraa |. jonoa myöten toimimaan. — 
Routiné, 6e, part. tottunut, barjaan- 
tunut. 



Rout 

Routinier, ière, adj. ja s. jofa toi- 
misjanja feuraa wanbaa uraa. 

Routoir, +. lifopailla pellamille ja 
bampuille. 

Rouverin, adj. m. fer r., hanra8 1. 
rapea rauta. W 

Rouvieux, Roux-vioux, m. erüs laji 
tapia 1. (yhelmää hewoſisſa ja koirisfa. 
— adj. m. fapinen, (yhelmäinen. 

Rouvre, Roure, m. fimitammi, rau- 
tatammi. 

Rouvrir, v. a. jälleen aukaista. 
Roux, rousse, adj. punaifen-ruslea, 

puna-feltainen, fetunfarmwainen; puna- 
tuffainen; bêtes r-es, f. bêtes fauves; 
la lune r-e, huhtikun; vents r. 1. 
r. vents, huhtiluun kylmät ja kuiwat 
tuulet; beurre r., kärwennetty moi. 
— m. Puvtaijen-rnskea 1. puna-keltainen 
wäri. 

Roux-vieux, 1. Rouvieux. 
Royal, ale, adj. tuninfaallinen; 

(kuw.) upea, mainio; prince r., pe- 
rintöruhtinas; route r-e, waltamaan- 
tie. 

Royale, f. alihnulen parta, leuka⸗ 
rta parta. 
Royalement, adv. funinfaalfifesti, 

upeasti. 
Royaliser, v. a. faattaa funingas- 

mielijetäi 
Royalisme, m. {nnintfaallinen 1. fus 

ninkuuden puolue; luninkuuden pno- 
Instus, rojalijuus. 
Royaliste, m. funinfuuben puolus- 

taja. — adj. luningas-mielinen. 
Royaume, m. kuningaskunta, walta- 

lunta. 
Royauté, f. kuninkuus, kuninkaalli⸗ 

funs. 
Ra, m. puro. 
Ruade, /. betvofen potlaus, kawion⸗ 

isku; odottamaton törkeä kohtelu. 
Rubace, Rubacelle, f. rubicelli, eräs 

halmempi rubinin laji. 
Raban, m. nauha, rihma; r. d’eau, 

palpatfo, nälinpalpallo (sparganium 
natans). 

Rubané, 66, adj. (Tasm.) raitainen. 
Rubaner, ©. a. panna nauhat arkun 

fannen fifäpuolelle. 
Rabanerie, f. nauhatehdas; nauba- 

fauppa. 

659 Rude 

Rubanier, iöre, s. naubantutoja; 
naubafauppias. 

Rubante, 66, adj. nauhoilla reunus: 
tettu. 

Rubarbe, f. Rhubarbe. 
Rubéfaction, f. ihon punotus we 

tämistä lääkkeistä. 
Ruböflant, nte, adj. ja m. (ihoa) pu- 

nottama; ihoa punottama lääke. 
Ruböfier, v. a. punottaa iho metä- 

millä lääkkeillä. 
Ruböole, j. maratti (asperula tino- 

toria). 

Ruböte, f. eräs myrkyllinen fam- 
makko; myrkky tästä fammatosta. 

Rubiacées, f. pl. frapin fuluijet kas⸗ 
wit. 

Rubican, adj. m. päistärkarmainen 
(hewonen). 

Rubicond, nde, adj. punaijen-puls 
lea; nez, visage r. 
Rubiflcation, f. tuliſekſi fuumenta- 

minen. 
Rubine, f. (fem.) taifenlaifet punais 

jet malmisteet metalleista. 
Rubis, m. rubint (kalliskimi); waa⸗ 

leanpunainen mwäri; näppy, näppylä 
(ihosfa). 
Rubord, m. (laim.) pohjamuorans 

laiwasſa. 
Rubricaire, m. jofa tarkoin tuntee 

brewiarion rubrilit. 
Rubrique, f. punaliitu, punamulta; 

punaifet kirjaimet kirjan nimilehdesfä; 
päällekirjotus nimilehdesfä, nimikirjo- 
tus, ainenimi, rubriki; (kuw.) tuje, 
koirankuri; — r-s, pl. punaiſilla kir⸗ 
jaimilla painetut rubrikit brewiariosſa. 

Ruche, f. mehildispeſä, mehildis⸗ 
parwi; poimuille laskettu rimsſu. 

Rucher, m. mehiläishuone, ⸗tarha. 
Rudänier, öre, adj. äreä, torainen. 
Rude, adj. farfea, järeä (hypistellä); 

kirpeä, karwas (maistaa); rojoinen, 
folea, falfea [tiestä]; (kuw.) waiwa⸗ 
Toinen, uumuttama, raskas, oma; raa» 
ta, tyly, töykeä, karkea, Tomalourainen; 
tuima, Toma, ankara; äreä, jähtkä, tos 
malisloinen; fomafuinen (hewonen); r. 
à croire, mailea uskoa. 
Rudement, adv. kowasti, farteasti, 

tuimasti, j. n. e.; aller r. en besogne, 
käydä komasja työsjä. 



Rudé 

Radéral, ale, adj. raunioilla, toan- 
foilla muureilla kasmwama. 

Rudération, f. tartea faftfitus. 
Rudesse, f. raafuus, farteus, jäyt- 

kyys, fomuus, 1. Rude. 
udiment, m. alfufuonnos, alje; jlun | huh 

taiteen alluperuste; — r-s, pl. alkeet, 
oppikirja alkamaifikle. 

Rudoyer, v. a. tiusfata, kowasti fob- 
bella, Lowistaa; r. un cheval, towasti 
ruoskia 1. fobbella hewosta. 

Rue, f. tatu; ruutu, eräs kaswi (ruta). 
Ruée, f. pabna. 
Ruelle, /- tuja; tila muoteen ja ſei⸗ 

nän mälillä. 
Rueller, v. a. mullita miinipuita. 
Ruer, v. a. finfauttaa, linkoa; r. de 

grands coups, huimia aila lyöntiä. — 
v. m. potkia; r. en vache, lyödä etu 
jalalla; r. à tort et à travers, umpi- 
mähkään hojua. — Se r., v. r. (sur 
gn) rymtätä jfun kimppuun, 

Rueur, euse, adj. potkia. 
Rufien, m. irsta8 lurjus; parittaja. 
Rugine, f. fuuwiila, hammaswiila. 
Ruginer, v. a. wiilata luita, ham⸗ 

paita. 
Rugir, v. n. filjua, farjua. 
Ragissant, nte, adj. tiljuiva. 
Rugissement, m. filjuminen, filjuna. 
Rugosité, f. ryppyilyys. 
Ruguenx, ouse, adj. ryppyinen. 
Ruïlée, f. fawifeos jolla kattotiiliä 

Tiinnitetään. 
Ruine, /. fufistus, kaatuminen; hä- 

wiö, hukka, tuho, perikato; — r-8, pl. 
rauniot, jäännölfet (kaupunkien, linno- 
jen); tomber en r., joutua hämiöön, 
rauniolfi, raneta; menacer r., olla tu- 
Tistumaifillaan. 

Ruiner, v. a. tulistaa, kumota; Hä- 
wittää, huluttaa, perikatoon faattaa; 
r. qn d'honneur et de réputation, 
häwittää j'ulta kunnia ja hymä maine. 
— 80 r., 2. r. häitä, joutua hukkaan, 
perikatoon. 

Ruineux, euse, adj. rappeutunut, 
rappioinen; turmiollinen, hämwittämä. 

vissean, m. Puro, oja, joki; katu oja. 
Ruisselant, nte, adj. loriſewa, wir 

tawa, wuoltawa, juoljema. 
Ruïisseler, v. n. lorista, wirrata, 

muoltaa. 

660 Ryth 

Rum, 1. Rhum. 
Rumb (== ro1gb), m. r. de vent, 

tuulenfuunta, miima joka ofottaa tuns 
len fuuntaa. 
Rumeur, /. melu, paubu, meteli; 

ubu. 
Ruminant, nte, adj. märehtimä. 
Rumination, f. märehtiminen. 
Ruminer, v. a. ja n. märehtiä; 

(kuw.) tarkoin miettiä 1. apriloita. 
Runes, f. pl. runat, muinoisflanbi- 

namwilainen kirjaimisto. 
Runique, adj. caractères r-s, tu- 

nafiriaimet. 
Runographie, /. oppi muinoisffan- 

binamwilaifesta kirjotustamasta. 
Ruptoire, m. fyömytys-aine. — adj. 

fyömyttämä. | 
Rupture, f. murtaminen, färkeminen, 

tiffominen, murtuminen, eäminen 
(luun, werifuonen); kohjn; (Guw.) ns 
tämyyden, ſuostumukſen, rauhan rikko; 
wärien felotus paletisja. 

Rural, ale, adj. maalainen, maaſen⸗- 
dullinen. 

Ruse, f. Tepponen, fuje, juoni; aje» 
tun otuljen mutta. 

Rusé, 6e, ad. ja s. juonilas, mie- 
as, luihu, petollinen. 

Ruser, v. n. juonitella, mielastella ; 
mutfilla ekjyttää [ajetusta otutiesta]. 

Rustaad, aude, adj. talonpoilamai- 
nen, raala, rimo. — s. maamoutlla, ta- 
talonpoilais-löntäre. 

Rustioité, f. talonpoilamaifuus, ri- 
ous. 

Rustique, adj. maalainen; wiljele» 
mätön, autio; teeskentelemätön; talon. 
poikamainen, raala, rimo. — m. Tos- 
fanalainen pylmäsjärjestys; mikä on 
maalaista, autiota, rimoa, raakaa. 

Rustiquement, ads. talonpoilamai- 
festi, raa'asti. 

Rustiquer, v. a. farleasti rapata L 
mwalmistaa, 

Rustre, adj. ja m. talonpoilamais 
nen; maamoultla. 

Rut (t ääntyy), m. Liima, rökä. 
Ratoir, ?. Routoir. 
Rye, f. merenrannitto. 
yegras, /. {. Ray-grass. 
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Sa, 661 Sace 

En f. fanasta Son. 
Sabaisme, 1. Sabéïsme. 
Sabbat, m. fapatti, Juutalaisten le 

popäimä; noita-akklain kokous; noita. 
allain matka tkyöpeliin; (kuw.) melu, 
tora; faire un s. à gn, torua aila 
lailla. 
jä a hbatairo, m. jola fapattia pyhit- 

, Sabbatine, f. Garjotusmäittely Pous 
usſa. 
Sabbatique, adj. f. année s. ſa⸗ 

pattimuofi Suutalaifilla. 
Sabech, m. erä$ haukan laji. 
Sabéen (en == äng), m. fabeismon 

tunnustaja. 
Saböisme, m. auringon, wallean ja 

tähtien palmelus. 
Saberdache, ?. Sabretache. 
pe f. evää katajan laji, fabinis 

aja (juniperus sabina). 
Sabisme, 1. Sabéisme. 

_Sable, m. fanta, hiekka; bietiffi; 
Bielfa-uuri, tiimalafi; fora (munuai- 
fisja); walausbieffa; (waak.) musta 
wärt; s. mouvant, juokſewa hieta; 
bain de sable, bieffa-banbe. 
_Sabler, v. a. jannoittaa, jannalla 

ripotella; s. un verre de vin, tyhjen- 
tää wiinilafi yhdesjä kulaukjesfa. 
Sableux, euse, adj. fantainen, hiet 

tainen. 
= Sablier, m. fanta-uuri, tiimalafi 
josja juoffee fantaa; fantakauppias; 
fantarafia; eräs amerilalainen puu. 

Sablière, f. fantafuoppa; ristiparru 
alustukjesja. 

Sabline, adj. f. hietikösjä kaswawa. 
Sablon, m. hieta, fuurausfanta. 
Sablonner, v. a. tuurata jannalla. 
Sablonneux, euse, adj. bietfainen. 
Sablonnier, m. bieffafauppias. 
Sablonniöre, f. hieltakuoppa. 
Sabord, m. tykin-autkko laimasfa. 
Sabot, m. puulentä; hela Paapin 1. 

muun huonekalun jalasja; fengänmuo- 

ränfentä; hyrrä; kawio; winlunrämſy; 
eräs Foteloijen laji; (kasw.) käenmirju 
(eypripedium). 
S aboter, v. n. leifitellä hyrrällä; 

käydä puulengisfä 1. Pömpelösti. 
Sabotier, m. puukenlien tekijä; puus 

kengisjä kävijä. 
Sabotière, f jola puulengilla fop- 

fahtelee; puu enfä-tegdas; puufentien 
fauppias; tansfi puukengisjä. 

Sabouler, v. a. metää, remäistä 1. 
wiskoa finne tänne; (kum.) kiimwaasti 
torua 1. nubbella. — Se 8., v. r. olla 
tullanuottafilla. 

Sabre, m. japeli. 
Sabrenas, m. (wanh.) butilus. 
Sabrer, v. a. iskeä japelilla, Saataa 

1. halata maahan; (kum.) jyrkästi rat- 
laista. 

Sabretache, f. miefla- 1. fapelis 
lauttu. 

Sabreur, m. tappelija, miekankals⸗ 
luttaja. 

Saburral, ale, adj. ((ääf.) lö'än mais 
futtama. 

Saburre, f. löka, jälä (kielesfä ja ſi⸗ 
fälmykjisjä). 

Sac, m. jälki, pusfi; kukkaro; lailari; 
wiswapaiſuke; maha; sac à vin, juop- 
po; s. à ouvrage, työpusfi; s. de nuit, 
maatefälli, matkalaukku; dans le sac, 
tekeillä, füfilü; être pris la main dans 
le s., tulla tamatulji merekfeltä, itſe 
teosja; homme de s. et de corde, 
hirtehinen; trousser son s. et ses 
guittes, lähteä faluinenfa fampfui- 
nenfa; vider son s. puhua fuunja 
pubtaaïfi; mettre gn au s., faattaa 
juuttomalfi fanattomalfi. 

Sac, m. ryöstö; mettre au 8., ans 
taa ryöstettämäfi. N 

Saccade, f. tempaus ohjista; (kuw.) 
ramistus, pudistus; nuhde, tora; par 
s-s, Imurottain, ajoittain. | 

Saccader, v. a. temmata 1. nykdis- 
tä Gewosta objista; (fum.) ramistaa, 

toinen lylpysamme; jarru, pidätin, pyö.s| pudistaa (ihmistä); kowin nuhdella; 
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style saccadé, fatfonainen tirjotus- 
tapa. 

Sacoage, m. buislin haiskin mät- 
tääminen; felajotlu; romuläjä. 
N Saccagement, m. ryöstäminen, ryös- 

Saocager, v. a. ryöstää. 
Saccatier, Saoguatier, m. fyfien- 

metäjä. 
Saocchariföre, adj. foferia fijältämä. 
Saccharin, adj. m. acide s., foleri- 

t 

appo. | | 
Saccholacte, m. maitohappoinen 

fnola. 
Saccholactique, adj. maitofoferin. 

jä Sacerdoce, m. pappiswirla, pappis- 
b. . 

Sacerdotale, adj. papillinen. 
Sachée, f. fälillinen. 
Sacher, v. a. panna füfliin. 
Sachet, m. pusji, höystepusfi. 
Sacoche, f. fatulalauffu, ratfastajas 

laukku; rahapusſi. 
Sacqnage, m. tulli fällitamarasta. 
Sacraire, m. pyhä huone, wähäinen 

temppeli, ruloushuone. 
Sacramentaire, m. eräs manhan-ais 

tainen kirkko⸗käſikirja; harfa-uskoinen 
pyhän ehtoolijen opinkappaleisja. 

Sacramental, ale, Sacramentel, el- 
le, adj. faframentillinen; paroles s-es, 
afetus-fanat (faframenttien); (kuw.) 
mots sacramentaux, ratfaijemat, wii⸗ 
meifet fanat (fuostumusta tehdestä). 

Sacramentalement, — ellement, 
adv. faframentillifesti; faframentin tas 
paan. 

Sacre, m. fruunausjubla; pitspan- 
Wibliäifet, eräs baufan laji (falco sa- 
cor}: 

Sacré, 66, adj. ja part. pyhitetty, 
wihitty; pyhä; kirottu; orateur s., 
yengellinen puhuja, livres s-s, pyhät 
irjat. 
Sacre-bleu! Sacre-diou! int. hitto 

mielöön! 
Sacrement, m. falramentti; awio: 

fääty; le saint s., pyhä ehtoollinen, 
Kristulkjen pyhä ruumis; s'approcher 
des s-s, Täytä ripillä ja Herran eb- 
toolliſella. 

Sacrer, v. a. pyhittää, mihitä; kruu⸗ 
nata. — v.n. fadatella. 

Sacrificateur, trice, s. ubripappi, 
ubraaja. 

Sacrificature, /. uhripapin wirla. 
Sacrifice, m. uhraaminen, uhri; uh⸗ 

raus, alttiilji pano. 
orifier, v. a. uhrata; panna alt 

tiilfi 

Sacrilöge, m. firtonryöstö; pyhän. 
Berjaus, -jaastutus 1. -hämätstys. — 
adj. ja s. pyhää herjaawa 1. faastut- 
tama; lirfonryöstäjä, jumalaton ihmi 
n en. 

Sacrilégement, adv. jumalattomasti, 
Inmalaa herjaamwalla tamalla. 

Sacripant, m. pöyhtyri, lerskaaja. 
Sacristain, m. luffari. 
Sacristie, f. fafaristo, falasti; fas 

lastisfa fäilytettävät firlonfalut; tu- 
lot mesjuista. 

Sacristine, /. nunna jonfa katſan⸗ 
non alla fafasti on. 
Sarum (um = 00m), m. 08 sacrum, 

vistiluu. 
Saducéen (en — äng), m. fabucea- 

lainen. 
Sadnoéisme, m. faducealaisten oppi. 
Saette, 1. Sagette. 
Safran, m. fafrani ; s. bâtard, faflori; 

s. d'Inde, furlmeja. 
Safrande, f. fafranimäri. 
Safraner, v. a. wärjätä fafranilla. 
Safranière, f. fafranimaa. 
Safre, m. paahdettu koboltin malmi. 
Safre, adj. ahwatti, raatelema. 
Sagace, adj. älytäs. 
Sagacité, f. älykkyys. 
Sage, adj. wiifas, järkemä; marowa; 

fäädyllinen, fämeä, hiljainen; fiwed, 
puhdas; faino; täydesjä järjesjä olewa; 
oilea [mwaa'asta]. — m. wiiſas, ajats 
telema mies, filojofi; le s. miifas Sa- 
fomo. 

Sage-femme, f. fätilöin. 
Sagement, adr. wiiſaasti, järkemästi, 

j. 1. €. £. Sage. | 
Sagesse, f. wiijaus, järkemwmyys, mas 

rotwatfuus, j. m. e. {. Sage; la s. de 
' Salomon, wiifauden kirja. 

Sagette, Saette, / (wanb.) nuoli. 
agittaire, m. joufimies (elütnra- 

basfa). — f. keiholehti (sagittaria sa- 
gittifolia). 
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Sagittale, adj. f. suture s., (anat.) 
Tiireenralo päätallosja. 

Sagittö, 6e, adj. nuolenmuotoinen. 
Sagou, m. fagulasmi; fagufuuri- 

mot. 
Sagonin, m. eräs wähäinen apinjan 

laji. — m. ja sagouine, f. ryöläle, mos- 
Tali. 

Sagoutier, m. fagupalmu. 
Sagum (um= 00m), m. Saie, /. 

(muin.) fotapulu, fotawiitta. 
Saie, f. puhdistusharja (lultafepäx); 

1. Sagum. 
Salette, f. fajetti, eräs willakangas. 
Saïetter, v. a. puhdistusharjalla 

Hieroa; £. Saie. 
Saietterie, f. fajettitebbas. 
Saïettour, m. fajetin futoja. 
Saignant, nte, adj. werta muotaiva, 

werinen. 
Saignöe, f. fuonen-isleminen; eri 

jola fuonta iskiesſä juoljee pois; kyy⸗ 
närtoulklu; (kuw.) medenlaskeminen; 
Jaslu-oja; tuntuma ulosmatfu. 

Saignement, m. werenjuofju; s. de 
nez, nenämeri, nenänmuoto. 

Saigner, v. a. iskeä fuonta; teuras- 
taa; lasfea mettä; (kuw.) fisfoa ra- 
oja, nylkeä; s. la viande, puhdistaa 
liha merestä. — v. n. merta juosta; 
s. du nez, wuotaa werta nenästä; 
ſtuw.) olla alakuloinen; olla miebuut- 
ta, uskallusta mailla; le coeur men 
saigne, fydämeni mwuotaa merta. — 
Se 8., v. r. iskeyttää juonta; mennä 
tuntuwiin maljuihin. 

Saigneur, m. (uonen-iskijä; lääkäri 
jola ujein määrää fuonen-islemistä. 

Saigneux, euse, adj. werinen; bout 
8., teurastetun lampaan furflu. 

Saillant, nte, adj. näkymiin ulone- 
wa 1. ylenemä, ulos 1. efiinpistämä; 
filmään pistämä, etemä. 

Saillie, /. purslahdus, puhkeaminen, 
fyökjeminen; (kuw.) liimastus, pitais- 
tus, älkipiklaijuus, oiklu; fulkela ſanan⸗ 
jutta; fubmu, liila, kaswajainen; ul. 
konewa ralennuljen oja; efiin fobomi- 
nen (maalaufjen) ; par s-s, purstah⸗ 
tamalla, ajoittain. 

* — Saillir, v. n. pursfahtaa, puhjeta, 
jyöstä ulos; ulota, olla ulospäin ra- 
Lennettu. — v. a. astuttaa. 

663 Sais 

Sain, aine, adj. terme, raitis; ters 
weellinen; oikea; s. et sauf, täydesjä 
termweydesfä; mahinkoittumaton, pilaan- 
tumaton; s. et net, puhdas, farista 
puhdas [kulkumäylästä]. 

Sainbois, m. näfiä (daphne mese 
reum). 

Saindoux, m. ſian⸗ihra. 
Sainfoin, m. fapinnätfin, nurmi-apts 

las (hedysarum). 
Saint, nte, adj. ja s. pyhä; pyhä 

mies ]. maimo, pyhtmys; le s-père, 
notre s-pöre, pyhä lä, paami; le s. 
siege, pyhä istuin, paawin-istuin, paa- 
mimwalta; le s. empire, pyhä roma- 
lainen waltakunta (entinen faffalainen 
feifarilunta); terre s-e. mwihitty Haus 
tausmaa; pyhä maa, Kaanaan maa; 
la semaine s-e, piinamiillo; jours 
s-s, piinamiilon päimät; mal de S.- 
Jean, mal de s., faatumainen (tauti); 
S.-Michel, Milonpäimä; le s. office, 
inkwiſitioni, infwifitiont-oifeusto. 

Saintement, adv. pyhästi. 
_ Saint-Augustin, m. eräs painolir- 
jatmisto. 

Sainte-Barbe, 7. (laim.) ruutifo- 
mero. 

Saintetö, /. pyhyys. N 
Saint-Germain, m. etüs laji pää: 

rynöitä. 
Saïque, f. faili, mähäinen greelalai- 

nen fauppasalus. 
Saisi, m. melallinen jonka omaijuus 

on tafawariffoon pantu. 
Saisie, f. tafawarifto; pallanpidäle. 
Saisie-exécution, /. tafatwariffoon 

firjottaminen, panttaus. 
Saisie-gagerie, f. falujen firjottas 

minen tafamarilloon, fun kalut mielä 
jätetään melallifen haltuun. 

Saisine, /. laillinen liinteän omai» 
(uuden omistus; droit de s., malju 
läänitysherralle läänitysmaan perin 
nöstä. 

Saisir. v. a. ottaa ]. tarttua fiinni 
jhkin; (kuw.) s. l’occasion, täyttää 
tilaifuus, ottaa tilaifuubesta waari; 
s. un prétexte, tarttua tekoſyihin; 
faaba 1. ottaa kiinni jlu, wangita, tas 
wottaa; (kuw.) la fièvre la saisi, 
tauti on tamottanut hänet; le deses- 
poir Va saisi, joutui epätoimoon; 
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(tuw.) Päfittää, ymmärtää: avez-vous 
bien saisi cela? olettelo hywin käſit⸗ 
täneet? ottaa takawarikkoon; (lafit.) 
g. d’une affaire un tribunal, haastaa 
afta oikeustoon; (laim.) furrata kiinni, 
nitoa — Se 8., v. r. (de) ottaa wal- 
taanfa, haltuunja, anastaa, wallottaa; 
panna fydämellenfä; panettaa talama- 
rilkoon; (kumw.) käfitettää, ymmärret- 
tää; käjittää omaa itjeänjä. 

Saisi, ie, part. ja adj. liinni otettu, 
takamarilloon pantu j. n. € (de) tar 
Wwattu jifin; s. du vol, warfaubesfa 
taattu. 

Saisissable, adj. jota woibaan ta- 
latvarifioon ottaa. 

Saisissant, nte, adj. fouristawa, 
fouraifewa [pailajesta]; (kuw.) mieleen 
loslewa, fydämelle käypä. — s. jolla 
on talawarilon oileus: il est premier 
s.; jola nauttii takamarilon etua. 

Saisissement, m. fouraus (païfa- 
fen); (kum.) hämmästys, äkillinen ja 
pahottama mielenliilutus. 

Saison, f. wuoben-aifa, aika (kauſi): 
la s. des pluies, s. des foins, fateinen 
wuoben-aila, heinä-aila; oikea J. ſowe⸗ 
lias aila; (kum.) ce que vous dites 
est hors de s., — on fopimatonta, ei 
ole paifallanfa; la premiere s., fewüt, 
nuoruus; Parriöre s., ſyys. 

0,  fallati; leimän ja wit- 
nin ſeos, jota hemwofille appeekji anne 
taan; (manh.) eräs ävin laji. 

Saladier, m. fallatifulbo. 
"EL m. fuolaaminen; fuolattu 
tha. 
Salaire, m. työpallfa, pallla, palt- 

tio; ranlaistus. 
Salaison, f. 1. Salage. 

_Salamalec, m. nöyrä fumarrus (ara- 
bialainen jana, joka merlitjee: rauha 
tansfanne). 

dre, f. falamanberi; tuli- 
benti. 
Salant, nte, adj. puits s., f[uola- 

kaiwo. 
Salarié, m. pallollinen, palkkaa fan: 

tawa. 
Salariement, f. Salaire. 

er, v. a. palkata. 
Salaud, aude, adj. ja s. likainen, 

tuofoton. 

664 Sali 

Sale, adj. lifainen, ruofoton, fiitmo- 
ton; — ſiiwoton, fäädytön, Halpa, 
ilfeä, häpäijemä; côte s., lavinen ran- 
niflo 

Salé, m. fuolattu fianliha; petit s., 
ftanfyltty. — 6, 6e, adj. fuolattu, fuo- 
lainen. 

Salement, adv. lilaifesti, ruolotto- 
maëti. 

Salep, m. muutamien lämmellätö- 
lasien fyötämä juuri. 

Saler, v. a. fuolata. 
Saleron, m. fuola-astian fijus. 
Saletö, f. lifaifuus, ruofottomuns, 

ftimottomuus, riettaus pubeisfa. 
Saleur, m. fuolaaja. 
Salicaire, 7. rantalulla (lythrum 

salicaria). | 
Salicite, j. tiwi johon om painnu- 

nut pajunlehden tuma. N 
Salicoque, f. eräs meriramwuu laji. 
Salicore, m. Salioornie, f. tilofft 

(salsola kali). 
Salière, f. fuolafuppi; luoppanen 

wanhan Jemofen filmän ylipuolella. 
Saliflable, adj. fuolaa [hnnyttämä. 
Saligaud, aude, s. lifainen 1. fits 

woton ihminen. 
Salignon, m. fuolamöhtäle. 
Saligot, m. wefipählinä (trapa na- 
ns). 
Salin, m. fuolalaimos, fuolateitto; 

falfinoittu potasta. 
Salin, ine, adj. fuolanfefainen. 
Saline, f. fuolattu liha 1. lala; ſuo⸗ 

lakaiwos, juolalaitos; fuolafeitto, fuo- 
laläbbe. 

Saligue, adj. terres s-s, ne maat, 
joita fraufilaifille fotureille jaettiin, 
fun mallottimat Oallian; la loi s., ja» 
lilainen laki, joka naispuolifilta kielo 
tää perintö-oileutta ranélalaifeen wal- 
ta-istuimeen. 

ir, 0. a. foaista, liata, likaista. 
| t, nte, adj. folaijema; joka 

litaiſekſi. 
n, f. pieni likainen tyttö. 

Salissure, /. lila, lifaifuus. 
Salivaire, Salival, ale, adj. fylleä 

koslewa, fylti-. NN 
Salivation, /. (yljen juotiu. 
Salive, j. fylli. 
Saliver, v. m. fylleä, juosta fylkeä. 

ta 

pian tän 
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, valla, f. (ali, tansfijaki, fairasfali; 
ehto. 
Salmigondis, m. failenlaisten liba- 

ruola-tähteiden keitos; (futo.) fekafottu. 
, i, m. Paistetusta met- 

Jänselämästä tehty lihakeitos. 
Saloir, m. fuola-astia; fuolahinkalo; 

fuolatus-astia. 
Salon, m. falonti; hieno maailma; 

taibemufeo Louvre'isfa; fiellä efitetty- 
jen taideteosten näyttely. 

Salope, adj. lilainen, faastainen, 
tuoloton. — f. likainen nainen; aatta; 
Mario s., eräs omituifesti rakennettu 
fuorma-alné, jolla likaa mebetään fa- 
tamoisfa. 

Salopement, adv. fifaifesti, ruofot- 
tomasti. 

Saloperie, 7. lifaifuus, ruokotto⸗ 
8. 

Salpötro, m. falpietari. 
.  lpietarin walmis⸗ 

gon). 
.  Salsugineux, euse, adj. ſuolanſekai⸗ 

nen. 
Saltation, j. (muin. rom.) tansfi, 

tansfiminen. 
Saltimbanque, m. ilmeilijä, nuoral⸗ 

la tansfija; puoskari, filmänkääntäjä; 
(luw.) naurettawa puhuja. 

Saluade, jf. terwehdys, kumarrus. 
Salubre, adj. terweellinen. 
Salubritö, f. termeellijyys; terwey⸗ 

ben hoito. 
uer, v. a. terwehtiä; faluterata; 

käydä terwehtimäsjä, katfomasja; ofots 
taa funnioitustanfa. 

Salure, f. fuolaifuus. 
=. Salut, m. menestys, onni; pelastus; 
tjanfaiklinen autuus; termehdys ; falutes 
raus; ehtoorukous Lirkosja (katolifilla). | 

. Salutaire, adj. termeellinen; hyödyl- 
linen, mutama, ſopiwa. 

Salutairement, ad». terweelliſesti j. 
n. €. 

665 Sang 

Salutation, /. termehdys, kurſailewa 
terwehdys; s. angélique, enkelin ter: 
wehdys nettfn Marialle. 

Salvage, m. pelastamis-paltfa; fus 
leltaja-pallla. 

Salvanos (s ääntyy), m. pelastus- 
polo niille, jotka laimasta putoomat me» 
veen. 

Salvations, f pl. (lalit.) wastaa⸗ 
jan muistutulfet ja felitykjet. 

Salve, f. yht'ailainen lanlans (ty> 
feistä 1. pysiyistä); (kum.) une s. 
d’applaudissements, — täfitaputulfien 
rämälhdys. 

Salvé, m. falwe (fatolilaisten ru⸗ 
fous neitfy Marialle). 

Samedi, m. lauantai; le saint s., 
pääfiäis-aatto. 

Samscrit, adj. ja s. f. Sanscrit. 
Sanbenito, m. fuolinpufu niille, joita 

eSpanjalainen infwifitioni poltettawafft 
tuomitfi. 

Sancir, v. n. uppoa [wuotawasta 
laivasta]. 

Sanctifiant, nte, adj. pyhittämä, pys 
häkfi tekemä. | 
Fanctiflcatenr, m. pyhittäjä, pyhälji 

eltjä. 
yy Mens v. a. pyhittää, pyhätkfi 

tehdä. 
Sanotion, f. mahmwistus, fuostumns. 
Sanctionuer, v. a. mahmistaa, hy⸗ 

mälkfyä. | 
Sanctuaire, m. pyhällö, pyhäpaikla; 

faiflein pyhin. 
Sandal, Santal, m. fanbelipun. 
Sandale, 7. jaffa-antura, tohweli, 

mwirju; eräs aluljen laji itämaisja. 
Sandalier, m. tobwelintelijü. 
Sandaraque, f. fanbriali (eräs pile 

Sandjiac, L 
Sandjiacat, 1. Sangiacat. 
Sang, m. wert; iho, weri; fyntymä- 

perä, juluperä, fufu, heimolaiſuus; ro⸗ 
tu, laji; ihmiſen luonto; faire du s., 
mwuotaa werta; prince du s., funins 
Taallijesta jamusta; beau s., kauneus 
jola on fynnynnäinen ſuwusſa; mettre 
à feu et à s., tulella ja mielalla hä- 
mittää; droit du s., fynnyn-oilens; la 
chaire et le s., liha ja weri; s-froid, 
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meriin; de s-froid, tylmawe⸗ 
vifesti. 

Sang-de-dragon, Sang-dragon, «=». 
eräs gummin (pihkan) laji; eräs faswi 
(lapattivm sanguineum). 

giao, m. ſandſhaki, eräs turkki- 
lainen mirkamies. 

Sangiacat, m. ſandſhakin alue. 
Sanglade, f. piistanhuimaus, -fimale 

fus; merlli piisklanlyönnistä. 
Sanglant, nte, adj. werinen, werellä 

tahrattu; (kuw.) fowin loukkaama, Fis 
peästi Poskema, haikea, katkera. 

Sangle, f. myö, leweä hihna, fatus 
lawyð, watjawyö; lit de s., ſänky jonta 
pohja on möistä kudottu. 

Sangler, v. a. wmyöttää, paulota, pin- 
gottaa, wetäü kiinni; lyömällä kurit. 
taa; s. un coup de plat d’épée, fi» 
waltaa miekan fapella; on l’a sanglé, 
hän on aika lailla furitettu 1. petjattu; 
se s. trop, wetüü nyöriliiminjä tomin 
lireelle. 

Sanglier, m. metfäfariu, -fila. 
Anglo m. nyyhkytys, niblutus, ti 
8. 

N Sangloter, v. n. nyyhkyttää, nibfut- 
aa. 
Sangsue, f. ili, iiliäinen, werimato; 

(kuw.) fiskuri, nylkyri. 
Sanguification (u ääntyy), f. mais 

tonesteen muuttuminen mwerelfi. 
Sanguin, ine, adj. werta koskewa, 

mweris; meretmä, merellinen; werenwäri⸗ 
nen, weripunainen; jangminillinen, bert- 
käwerinen. 

Sanguinaire, adj. werta himoawa, 
werta janoawa. 

Sanguine, f. eräs punainen rauta- 
malmin laji, werikiwi; eräs weripu- 
nainen kalliskiwi. 

Sanguinolent, nte, adj. werenfelais 
nen. 

Sanguisorbe, f. punaluppi, {uppio 
(poterium sanguisorba). 

Sanicle, j. janfula (sanicula). 
Sanie, /. werimwisiva. 
Sanieux, euse, adj. wiswainen. 
Sanitaire, ad. terweyttä tarkottaa 

1. Goitama; police s., terveyttä bois 
taa polifi; mesures s-s, terweyden⸗ 
hoitoa foslewat toimet. 

Sannes, f. Sonnez. 
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Sans, prop. ilman, paitft, ⸗tta (-ttä). 
Sanscrit, ite, adj. ja s. MPA Te 

nen; fanskritin kieli. | 
Sans-oulotte, m. fankylotti (foufu- 

ton), nimitys hurjimmille fumonspuo- 
lueen lahkolaifille fuuren vanskalaijen 
wallanfumoufjen ailana. | 

Sans-culotterie, . fanfylottien (bou- 
futtomien) puolue. W 

Sans-oulottides, f. pl. wuoben wtift 
täydennyspäimää ranskalaifen wallan⸗ 
fumoutfen ajanlaskusja. N 

Sans-oulottisme, m. fanfulottifuns. 
Sans-dent, f. hampaaton afla. 
Sans-fleur, /. eräs omenan laji. 
Sansonnet, m. fottaraiuen (lintu); 

eräs wähäinen mafrilfifala. | 
, Sans-peau, j. eräs fumipäärynöiden 
aji. 
Santal, €. Sandal. | 
Santé, /. termeys; termehdyemalla; 

service de s., funinfaan henliläälärit 
ja niiden apurit; maison de s., ter- 
mweydenhoidon laitos; à votre s., tei, 
dän muistolfi, faalaat tästä (maljaa 
juobesfa). | 

Santoline, f. eräs toiruobon laji; 
mabonfiemen, mabonpuliweri. 

Santon, m. mabometilainen muutti. 
Sanve, [ musta finappi. 
Saoul, £. Soäl. 
Sapa, m. mwiinimarjan neste jota 

on fettetty funnes fe käy hunajan fit- 
teälfi. 

Sapajou, m. eräs mähäinen apinja; 
(tuw.) Iydytmartinen, ruma ja nau- 
rettama ihminen. 

Sapan, m. erä? liinalainen weripun. 
Sape, f. faperaus, malli» ja hauta- 

kaiwamiſet piiritystöisfä. 
Saper, v. a. japerata, faimaa maan- 

alaifia Lkäytämiä miinoja warten, mis 
uerata. 

Sapour, m. fapööri, miinaaja. 
Saphöne, /. eräs werifuont jalasfa. 
Saphique, adj. fapholainen (runo- 

mitta). 
e Saphir, m. jafiri, eräs fininen kallis 
iwi. 
Sapide, adj. jolla on jlin makn. 
Sapienoe, f. (waub.) wiijaus; Wii⸗ 

fauben firja (raamatusja); pays de 
S., Rormanbia. 
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S apientiaux adj. m. pl. los livres 
8., Viifauden firja, Salomon Sanan- 
laskut ja Saarnaaja. 

Sapin, m. petäjä, fuufi; (lum.) mous 
rawaunut; s. pesse, mänty, honla; il 
se le s. hän on jo fuoleman ties 
1lisjä. 

Sapine, f. luufiparru, -lauta. 
Sapiniöre, j. fuufimetfä. 

| Saponaire, f. eräs tkaswi (sapona- 
ta). 

Saporifique, adj. malua antava. 
Sapote, Sapotille, f. japotillipuun 

Bebefmä. 
Sapotier, Sapotillier, m. fapotilli- 

puu (achras sapota) Antillein jaa 
villa. 

Saquebute, j. pafuna, waslitorwi. 
Sarabande, f. eräs espanjalainen 

tansfi; jen mufifi. 
Sarau, Î. Sarrau. 
Sarbacane, f. juottopilli; parler 

ar s., puhua jlun tansja wälimiehen 

“Sarbotié ja jääh arbotière, f. astia josja jäähnys 
telöä — 

Sarcasme, m. pistoſana, pistopuhe, 
Jarkasmi. 

Sarcastique, adj. pistelemäinen, til: 
Puinen, farfastillinen. 

Sarcelle, f. waalea fiipi-forja (anas 
guerguedula). 

Sarclage, m. vilfaruohon litlemi- 
nen 1. fyjääminen. 

Saroler, v. a. fitteä 1. ſyſätä rikka- 
ruohoja. 

Sarcleur, euse, s. riffaruobon fits 
Rejä, -fyjääjä. 

Sarcloir, m. kihweli, riffaruobon 
raastin. 

Sarolure, f. litletyt ritkaruohot, per- 
t eet. 
Sarcocolle, f. eräs haamoja paran- 

tama pihla. 
Sarcocollier, m. eräs Gtiopiasja 

janaa puu, josta faabaan pihlaa; 
. €. ſ. 
Sarcologie, f. 

josfa efitetään lihasta ja ihmisruu-! 
miin pehmeistä ofista. 

Sarcomateux, euse, adj. libapabtaa 
Tasmwama. 

Saroome, m. libapabta. 
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Sareomphale, m. libapabla nawasſa. 
Sarcophage, m. farlofagi, kiwinen 

ruumiin⸗arkku. 
Sarcotique, adj. lihaa kaswattawa. 
Sarde, f. eräs farneolin laji. 
Sardine, Sardelle, f. farbellifala. 
Sardiniöre, f. fardellimertto. 

f Sardoine, /. farbonyts, eräs fallis- 
toi. 
Sardonien, Sardonique, adj. m. rire 

8., ilkeä pahanjuopa nauru 1. ilffu. 
Sargasse, f. eräs meriruoho (fuous 

natans). 
Sarigue, m. amerilalainen laukku⸗ 

jainen (fuffarorotta). 
Sarment, m. wiinilöynnös, miinis 

puu; jus de s., wiini. 
Sarmenteux, euse, adj. löynnölfiä 

kaswawa, köynneliäs, kärhikäs [kas= 
weistaJ. 
t Sarrasin, m. ja adj. m. blé s., tat- 
ari. 
Sarrasine, f. nostoristillo. 
Sarrau, m. melko, jokapäiväinen 

nuttu. 
Sarrette, Serrette, f. lääte, pelto» 

obbafe (serratula). 
Sarriotte, /. fatureia (eräs kaswi 

satureia). 
Sarrot, 1. Sarrau. 
Sarve, f. forma. 
Sas, m. jouhijeula. 
Sassafras, m. fasjafrafi-puu. 
Jasse, f. wefiluodin. 
Sassenage, m. eräs juuston laji 

Dauphiné'sta. 
Sasser, v. a. feuloa; (kuw.) tark⸗ 

taan tutkia. 
Sasset, m. hieno jouhifeula. 

b Sassoire, f. twaunujen tääntörats 
ine. 
Satan, m. faatana, perkele. 
Satanigue, adj. faatanallinen. 
Satellite, m. ja adj. trabanttt, hen⸗ 

fimartija; apuri; planetin fimukierto- 
lainen ]. tuu. | 

Satiété, /. tyllyys, kylläijyys; kyl⸗ 
fe anatomian oja,!lästys, nälmehdys, niwo. 

Satin, m. jatini, atlaslangas. 
Satinade, f. fatinabi, puoli-atlas. 
Satinaire, m. fatinin futoja. 
Satiné, 6e, adj. fatininkaltaijelji kus 

bottu, fatininklaltainen. 
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Satiner, v. a. Tiillottaa ja muodos- 
taa fatininkaltaijekfi; kiillottaa. — v. n. 
Kiltää kuin fatini. 

Satire, f. illu, ilkkuma, fatiri. 
Satirique, adj. ilffuinen, fatirilli- 

nen. — m. jatirtlo, fatirillinen kirjai⸗ 
ija. 
Satiriquement, adv. fatirillijesti. 
Satiriser, v. a. ja n. ilfluella, fati- 

rotta. 
Satisfaction, f. tyydytys, mielihymä; 

tyydyttäminen, kormaus, fowittaminen, 
hywitys. 

Satisfactoire, adj. tyydyttämä, [os 
wittawa. 

Satisfaire, v. a. tyydyttää, hywit- 
tää; miellyttää; korwata, palkita, fo- 
wittaa. — v. n. (à) täyttää, fnorit. 
taa: s. à la loi, à un payement; ſuo- 
rittaa wastaus: s. à une objection. 
— 96 8., 9. r. tyydyttää halunja; hank⸗ 
lia itfellenjä kormausta, fomitusta 1. 
tostoa. 

Satisfaisant, nte, adj. tyydyttämä. 
w Satisfait, aite, adj. tyydytetty, tyy⸗ 

nyt. 
Satrape, m. fatrapi, perfialainen 

maaherra; (lum.) itfemaltias ja befu- 
mallinen wirlamtes. 

Satrapie, f. fatrapifunta. 
Satron, m. fyötti. 
Saturation, /. (fem.) Iylästyttämi- 

nen. 
Saturer, v. a. (tem.) kyllästyttää. 
Saturnales, f. pl. @aturnon jub- 

lat; (kuw.) irstaijuuden ja wallatto- 
muubden aila. 

Saturno, m. Saturno; fiertotähti | d 
GSaturno; (wanb. tem.) lyijy. 

Saturnien, enne, adj. vaskasmieli- 
nen, fynkkämielinen. 

Satyro, m. fatyri (eräs romalainen 
puolijumala puolekji pukki puolekfi ib- 
minen); (huv.) fowin baurelias mies. 

Sa fatirillinen näytelmä 1. 
ilweilij mutnoijila Oreelalaifilla. 

Satyriasis, {. Priapisme. 
Satyrique, adj. fatyrillinen. | 
Sauce, f. Tastin; s. douce, imelä 

lastin; faire la s. à gn, läljyttää jiu. 
Saucer, v. a. fastimella kostuttaa; 

1äljyttää, torna. 
Saucière, f. fastinmalja. 
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Saucisse, f. fibamaïfara. 
Saucisson, m. libamattara; palju 

raletti; fytytysputki miinasja. 
Sauf, sauve, adj. turmeltumaton, 

eheä, terwe. 
Sauf, . louflaamatta: s. votre 

respect, loukkaamatta welwollista kun⸗ 
niottusta teitä fobtaan; estämättä, fäi- 
[yttämällä, waaritn-ottamalla: s. son 
recours sur tel, fäilyttämällä hänen 
vikeuttanja etfimään Torwausta toifelta; 
8. correction, torjausta estämättä; s. 
erreur de calcul, mwaariin-ottamalla 
mahdollifet lasku-wirheet; s. appel, 
esteettömällä medotns-vikeudella; s.ä 
changer avis, mielipiteen muuttami 
fen ehdolla; paitti: il a tout cédé, s. 
un domaine. 

Sauf-condnit, m. pasfi, turwakirje. 
fuojeluskirje. 

Saugo, f. ſalwia (salvia officinalis). 
Saugrenu, ue, adj. hullunpäimät- 

nen, järjetön, mieletön, naurettama. 
Saule, m. pajupuu, piilipuu (salix); 

s. pleureur, tyynelpaju. 
Saumätre, Saumache, adj. fuolat- 

nen, fuolanmaluinen; eau s., merimes 
den fekainen efi; gout s., fuolainen 
malu. 

Saumon, m. lohi; lyijy⸗, tinabarfto. 
Saumoné, 6e, adj. loheniukuinen. 
Saumonean, m. mähäinen lohi. 
Saumure, f. fuolamefi. 
Saunage, m. fuolafauppa. 
Sauner, v. n. twalmistaa 1. feittää 

fuolaa. 
Saunerie, /. (nolaleittämäö, fnolateh- 

a8. 
Saunier, m. fuolankleittäjä; fuola- 

fauppias. 
Sanniöre, /. fnolahinkalo, fuola- 

firstu 

Saupoudrer, 7. a. fuolata, fuofalla 
ripotella; s. avec de la farine, de 
sucre, vripotella jauhoilla, foferilla. 

Saur, £. Saure. 
Saurage, m. baufan enfi muofi (ene 

fimäifeen fiipifatoon). 
Saure, adj. m. tumman ruskea; ha- 

reng s., |. Sauret, fapabaili. 
Saurer, v. a. fawnétaa (Hailia). 
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Sauret, adj. m. !. Saure. — 
Sauriens, adj. m. pl. fijalislojen 

fuluun kuuluwa. 
Sauris, m. Hbailinmaiti feitettyuü 

Tuolawedellä. | | 
Saurisserie, f. pailla misjä hailia 

fuolataan. 
Saurite, m. erää fyviürmeen laji. 
Saussaie, f. pajusto. N 
Saut, m. hyppäys, hypähdys, parpe 

paus; lankeeminen; mwebenputous; de 
plein 8., lerrasfaau, yhtämittaa; au s. 
e lit, wuoteelta nonstesja; s. péril- 

leux, nurinnisfainen feilahdus 1. hyp- 
päys. 

Saute, f. s. de vent, tuulen pyös 
rähdys. 

Sautö, m. eräs libaruo'an laji. 
Sautelle, /. wiinipuun istukas; [äjä 

wiinipuun feipäitä. 
Sauter, v. n. Gypätä, hyppiä, har⸗ 

pata; räjähtää ilmaan; s. s. gn 
par la fenêtre, beittää jtu affunasta 
ulo8; faire s. gc., räjähyttää ilmaan; 
le navire a sauté, laiwa on väjähtye 
nyt ilmaan; faire s. la cervelle à 
qn, halkaista pää jfulta; faire s. des 
bouteilles, tyhjentää pulloja; s. au 
cou de gn, heittäytyä jkun aulaan. 
— v. a. larpata ylitje (kuw.) hypätä 
ylitfe, jättää pois 1. huomaamatta; as- 
tua [hewofista]. 

Sautoreau, m. Posketin, näppäin (Mas 
werisſa). 

Sauterelle, /. heinäſirkla; kulma⸗ 
mitta. 
BSautour, euse, s. hyppijä; kerotai⸗ 
Tija; hyppäämään harjotettu jemwonen; 
nimitys monenfaliaifile taloille. — f. 
eräs tansfi. 

Sautillant, nte, adj. Gypähtelemä; 
(furo.) —e— 

Sautillement, m. hypähteleminen. 
Sautiller, v. n. bypäbbelli. 

. Sautoir, m. minoristi; en s., tige 
tilkäifin. 
Sauvage, adj. milli, metjä-, kejytön; 

wiljelemätön, afumaton, autio; ihmi. 
flä kammooma, wauhlo; raaka, fimis- 
tymätön; farwas, karkea [mausta]. — 
s. milli-ihminen; erakko. 

SAUVAgeon, m. istuttamaton 1. itfe 
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faswannt puu; puutarhaan istutettu 
metfäpuu. 
, Sauvagerie, f. ihmislammo, waub- 
0118. 
Sauvagesse, f. milli nainen. 
Sauvagin, ine, adj. metfüriistau-; 

goût s., metjäriistan malu; chasse 
s-e, hirwen jahti. — m. metjäriistan 
haju: cela sent le s., tulee metjä- 
riistalta. N 

Sauvagine, j. weftlintu; metſäriis⸗ 
tan haju. 

Sauvegarde, /. fuoja, turiva, tur⸗ 
walirje; fuojawabti; eräs fijalisko. 

Sauvelage, 1. Salvage. 
Sauvement, m. pelastaminen; (mes 

ri.) arriver en bon s., faapua eheänä 
perille. 

Sauver, v. a. pelastaa, mapahtaa; 
fäästää, päästää: cette nouvelle m'a 
sauvé un voyage; puolustaa, anteelfi 
antaa: on peut s. sa conduite; pet» 
tellä, fuloilla: s. les défauts d'un 
ouvrage, peitellä teoljen mwirheitä; s. 
le premier coup d'oeil, falata enft 
filmäykjen wailutusta; s. une contra- 
diction, felittää 1. faattaa riétiriitais 
fuus felitetykji; (raam.) mapahtaa; 
torjua, estää. — Se 8. v. r. pelas- 
taida, pelastautua, paeta, Tähteä pas 
toon: (se) sauve qui peut, pelastaius 
oon Ten moi; etfiä korwausta: il se 
sauve sur la quantité, hän faapi fore 
waulfenja paljoudella. 

Sauvetage, m. baaffiriffoon joutus 
neiden falujen pelastaminen. 

Sauveté, f. turma, ſuoja. | 
Sauveur, m. pelastaja, wapabtaja. 

— adj. pelastatva, mapahtama. 
Sauve-vie, f. muoreinen hiirenpors 

tas (asplenium crenatum). 
Savamment, adv. oppineesti, taita- 

wasti. 
Savane, f. pihkapuun metſü Kana⸗ 

dasſa; aromaat Amerikasſa. 
Savant, nte, adj. oppiuut, taitawa, 

lofenut, miifas; Les langues 8-68, 
muinaijet (greefan ja latinan) fielet, 
fielet joita ainoastaan oppineet tunte 
wat. — m. oppinut mies, tiedemies. 

Savantasse, m. oppinut olemananja, 
pebantt. 

Savate, /. wanha fulunut tenkä; 
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postinkantaja maafenduilla; trainer la 
s., elää furjnubesia. 

Savaterie, f. pailla misjä fulu- 
neita kenkiä myydään. 

Saveter, v. a. lyhätä, tokoon ky⸗ 
hätä, kelmottomasti tehdä. 

Savetier, m. paillajuutari, rajafuu- 
tari. 

. Saveur, f. malu:; (tum.) ſulo, makn. 
Savinier, m. f. Sabine. 
Savoir, v. a. tietää, tuntea; taitaa, 

ofata, ymmärtää, olla taitaa jskin: 
g. le latin, ofata latinaa; il sait son 
métier, hän on ammatisjaan taitama ; 
il sait plaire. vivre, jän ymmärtää 
1. ofaa mielitellä, elää; ofata ulkoa: il 
sait sa leçon, hän ofaa läkſynſä; s. 
qn par coeur, perimpohjin tuntea jluta; 
8. Jc. par coeur, ofata jlin ulkoa; 
faada tietää, tiedolfi: faites-moi s. de 
vos nouvelles, antafaat minulle ties 
toja teistä; faire à s., tehdä tiettä. 
wäkſi; c'est à s., 1. à savoir, 1. sa- 
voir, nimittäin, tietysti; s. s’il l’osera 
l’entreprendre, tietysti, jos hän ars 
maa fithen ryhtyä; c'est un à s., fli- 
näpä je on, fe on fen päälle; que je 
sache, fen tun minä tiedän. 

Savoir, m. tieto, taito. 
Savoir-faire, m. letterhyö, ſukteluus, 

älykkyys. 
Savoir-vivre, m. fäytös-äly, elämän. 

tottumns. 
Savon, m. faippua, faipio, fuopa; 

s. mou, fuopa; s. sec, dur, faippna; 
donner un s. à gn, löylyttää 1. nub- 
della jlu. 

Savonnage, m. jaipuuttantinen, faip- 
pualla hierominen. 

Savonner, v. a. faipuuttaa, hieroa 
1. pestä faippualla; (kuw.) löylyttää, 
nubhdella. — Se s., v. r. festüü pefoa 
faippualla, fuopalla. 

Savonnerie, f. fatppualeittämäö ; eräs 
fangastebbas Parifin luona. 

Savonnette, f. jaippuapallonen. 
Savonneux, euse, adj. faipioinen, 

faippnata fijältämä. 
. S&vonnier, m. faippuanleittäjä; ame- 

tifalainen faippuapuu. 
Savourement, m. maistaminen. 
Savourer. v. a. maistella, tarkkaan 
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tutkia mafua; (tuw.) täydestä fydä- 
mestä nauttia. 

Savouret, m. liemilunt, luut fie 
menkeittoa warten. 

Savoureusement, adr. maullaasti. 
6 Savoureux, ouse, adj. maukas, maul- 
inen. 
Saxatile, adj. fimilosfa olema 1. 

kaswawa. 
i , adj. ralfolimeä, -muraa 

finwentamo. — fF. fiviriffo (saxi- 
fraga). 

Sayon, m. eräs talli jota fotamie- 
het ennen täyttimät. 

Sbire, m. fbirri, paamillinen polifis 
mies; faupungin palwelija. 

Soabellon, m. alusta ]. jalus vin- 
talumille. 

Scabieuse, f. purto-juuri (scabiosa 
succisa). 

Scabieux, euse, adj. fyhelmäinen, 
lapinklaltainen. 

Scabre, adj. (kasw.) fartea. 
Scabreux, euse, adj. epütafainen, 

folea; mailea, tukala, epäilyttämä. 
Scalde, m. runoilija. | 
Scalène, adj. epäfimuinen, eriſiwui- 

nen. 
Scalme, f. aironhanta. 
Scalpel, m. haawurin tweitfi. 
Scalper, v. a. nylkeä tuffanabta. 
Scalvine, PA luvpitfipullo, puralka. 
Scammonée, f. eräs s DE (con- 

voloulus scammonia); eräs pihla jota 
mainitun faswin juuresta jaadaan. 

Scandale, m. häpeä, hämäistyö, (out: 
faus; pierre de s., louflauskiwi. 

Scandaleusement, ads. louttaawal⸗ 
la, häpäijemällä tamalla. 

Scandaleux, euse, adj. häpäifemä, 
louttaawa, yleistä fimeydentuntoa lout- 
kaawa, pahentaa. 

Scandaliser, v. a. foufata yleistä 
fimeydentuntoa, pahentaa, tuottaa pa- 
hennusta. — So s., v. r. (de) paben- 
tua jstkin, ottaa pahennukjelfi, loule 
faantua. 

Scander, v. a. runomittaan fnfea. 
Soandix, m. kirweli (scandix). 
Seamsion, /. runomittaan lukeminen. 
Scape, 1. Stangue. 
Soaphandre, m. uimapulu, uima- 

wyö. 
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Soaphoide, adj. wmenheenmuotoinen. 
Scapulaire, m. eräs miitta 1. ntes- 

fubala, jota muutamat fatolifet muni. 
tilunnat käyttämät päälysmaatteena ; 
offananba, offafibe. — adj. f. lapa- 
fuun-, olans; plumes s-s, päälimmäi 
fet lentokynät. 

Scarabée, m. fontiainen, Poppaluo- | t 
riainen. 

Scaramouche, m. eräs ilmeilijärolli 
italialaijesja teaterisfa. 

Scare, m. eräs lala (scarus). 
Scarificateur, m. moniteräinen fup- 

pausweitſi. 
Scarification, /. leiffaus lihaan, kup⸗ 

paaminen. 
Scarifier, v. a. tehdä leikkaukjia fi- 

jaan, fupata. 
Scarlatine, f. ja adj. f. fièvre s., 

tufiroffo. 
Soason, Scazon, m. eräs latinalais 

nen runomitta, 
Scavant, f. Savant. 
Scean, m. fikilli, finetti, leima; fines 

tin 1. leiman merffi; waltiofinetin alle. 
ainaminen ; aila, jolloin [itä painetaan; 
e grand s., twaltiofinetti; le s. de 
Salomon, mälifielo, müfimebfa (con- 
vallaria polygonatum); garde des s-x, 
finetinhottaja; s. de réprobation, pol. 
tinmertti. 

Scel, m. fililli, finetti. 
Scélérat, ate, adj. ja s. rikollinen, 

lonnamainen ; kawala; turmeluffen alai- 
nen; illiö, konna, kawaltaja. 

Scélératesse, JA rilollifuus, konnan⸗ 
työ, fawaluus, ilkeys. 

Scellé, m. leima, finetti; mirallinen 
fulkeminen finetillä. 

Scellement, m. Ifyijhllä, munrifa- 
wella j. m. f. liinnittäminen. 

Sceller, v. a. finetilä marnstaa, pan- 
na finettiin; kiinnittää lyijyä, muuri- 
fawella j. m. ſ.: bartiata, iskostaa; 
(tuw.) wahwistaa, kiinnittää. 

Scelleur, m. finetin panija. 
Scène, F. näkymö, näyttelypaikkla, 

teateri; teaterinäytelmä; nübttelijätais 
de; näytelmätapans; fobtaus näytels 
mäsjä; (kum.) näky, tapaus, kohtaus: 
mettre en s., toimittaa näytettämätfi; 
({uiv.) se mettre en s., foettaa huo- 
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miota nostaa; la s. est à Rome, ta 
paus on Romasfa; une s. bien folle, 
bywin Bullunfurinen näky 1. tapaus; 
donner une s., nostaa huomiota, nau⸗ 
tua; faire une s. à qn, tuimasti {üts 
tiä jhita; il ne faut point donner 
une s. au public, täytyy melna tarte 
aa. 
Scénique, adj. nähytelmälinen, näy- 

telmäs, teateris. | 
Scénite, m. teltasfa afuja. 
Scénographie, f. näkymö-maalaus, 

perspeltimi-maalans. 
Scénographique, adj. perspeltimie, 
Scénopégie, f. lebtimajan-jubla Juu> 

talaifilla. 
Scepticisme, sm. fceptilojen oppi; 

epäilemäifyys. 
Sceptique, adj. iceptillinen, kaikkia 

epäilemä. — m. ſceptiko, epäilijä. 
Sceptre, m. waltikka; (kuw.) funin- 

gaswalta; yliwalta, vliberruus. 
Schabraque, f. ſatulawaippa, ⸗loimi. 
Schah, m. ſhakki, perſialaiſen hallit 

ſijan nimitys. 
Sohako, 1. Shako. 
Schall, f. Chale. 
Scheik, 1. Cheik. 
Sohelling, m. fillinfi. 
Schönobate, m. nuoralla tansfija. 
Schérif, m. 1. Shérif, , 
Schismatique, adj. eri-uéfoinen, 

yletfestä uskonnosta luopunut. — m. 
eri⸗ uskolainen, labfolainen. 

Schisme, m. uskon⸗ero, lahlouminen 
(yleiſen kirkon). 

Schiste. m. liuskatiwi, wuolutiwi. 
Schisteux, euse, adj. liusſtatiwen 

laatuinen. 
Schlague, f. lyönti, bofu. 
Schlich (= fhelif), m. rouhennettu 

ja huuhdottu malmi. 
Schnapan, ft. Chenapan. 
Scholaire, 1. Scol... 
Schorl, m. erää fimenlaijt. 
Sciage, m. fahaaminen. 
Sciagraphie, 1. Sciographie. 
Sciatère, m. tiimapatjas, tiimalauta. 
Seiaterigue, adj. cadran s., tiimas 

patfas. 
Sciatique, adj. lontta- lanne- ; veine 

8., lontkaſuoni. — . lonkkaſärky, fare 
wenonſärky. 



Scie 

Scie, f. jaha; fahakala (sgvalus pris- j 
ts /. 

Sciemment, adv. tieten taiten, mie 
len taiten. 

Science, f. tieto, tunteminen: la s. 
du bien et du mal, Gymän ja pahan 
tieto; tiede: les s-s exactes, (nonnon- 
tieteet; les hautes s-s, forfeammat 
tieteet (erit. jumaluus-oppi ja filofo- 
fia); oppi, lukemiſella faamutetut tie 
dot: il a beaucoup de s., hänellä on 
fuuri oppi. 

Scientifique, adj. tieteellinen. 
Soientifiguement, adv. tieteellifesti. 
Scier, v. a. fahata; leikata miljaa 

ſirpinn huowata. 
cierie, f. ſahalaitos. | 

Soieur, sn. fabaaja, ſahuri; wiljans 
leikkaaija. 

Scille (= fill), f. merilaukla (scilla 
maritima). | 

Scillitigue, adj. merilaukasta tehty: 
vinaigre, miel s. 

Seinder, v. a. erotella, jafaella: s. 
un guestion. 

Soinque, Soino, m. eräs fijaliekon laji. 
Scintillant, nte (ll et pehmene), 

adj. tuiffiwa. 
Sointillation, jf. tuiffiminen. 
Scintiller, v. m. tuiffia. 
Sciographie, f. päimäntunnin mää- 

rääminen warjosta; pohjapiirros ra 
kennukſen fijustukjeen. 

Sciomancie, f. warjosta ennustami- 
nen. 

Scion, m. wähäinen olja, werfo. 
Sciote, f. käfijaha. 

irpe, m. faisla, fabila (soirpus). 
Soirrhe, f. Sgui ... 
Scissile, adj. jota füy halkaista. 
Soission, /. eripuraifuus, lahkonmi⸗ 

nen. 
Scissionnaire, adj. ja s. jola on 

toisten mielipitetetä eroamainen; eris 
fabfolainen. 

ue, 
8. fartvitalivo ilmäsſä. 
. Sclérotique, adj. tiimistyttämä, lu⸗ 
jentama (Ithaa). — m. tiimistyttämä 

e. 
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Soolaire, adj. tonlu-; toulna 1o8- 
ewa. 
Scolarité, f. droit de s., ylioppi⸗ 

laan etu-oifeubdet. 
Soolastigue, adj. ftolastinen; fou- 

lutawan mukainen. — m. flolastiko, 
flolastinen teologi. — f. flolastimen 
teologia. | 

Soolastiquement, adv. flolastijella 
tamalla. 

Sooliaste, m. floliasti, joka on Fir: 
jottanut ftolioita wanhaan greefalai- 
feen teokjeen. 

Soolie, f. ffolio, Pieliopillinen 1. rit 
tilinen muistutus 1. felwitys wanhoi⸗ 
hin klasſikoihin, erittäin greekalaifiin; 
(mittaust.) flolio, muistutus edellijeen 
mäitökjeen. 

Scolopendre, f. tulatjalla (erä 
byönteifen laji seolopendra); eräs La- 
nerwan laji (soolopendrium). 

Soombre, m. mafrillifala. 
Soorbut, m. ferpufti. | 
Scorbutique, adj. ferpuffia fairas- 

awa. 
Scordium (um == oom), m. eräs Las 

wi (tevorium scordium). 
Scorie, f. luona. 
Sooriflcation, f. fuonaffi muuttami» 

nen J. muuttuminen. 
Scorifioatoire, m. foetus-astia me 

talleille, fuona-astia. 
Soorifier, v. a. fuonasta puhdistaa. 
Scorpiojelle, f. fforpioni-üliy. 
Scorpion, m. florptont; florpioni, 

evä) tähtifikerö. 
Soorsonère, f. filojuuri (soorso- 

nera). 
Sootomie, Sootodynie, /. pyörrytys 

L huiman) fun filmiä pimittää. 
Scourgeon, [. Ecourgeon. 
Scribe, m. firjuri; (raam.) kirjan⸗ 

oppinut. 
, seriptour, m. firjuri paatin Lans- 
tasja. 
Scrofulaire, /. (yyläjuuri, ſianlenta 

(scrophularia nodosa). 
ioroteles. F. pl. riſatauti, laula- 

riiſi. 
Srofuleux, euse, adj. riſatantinen. 

rijataudin kaltainen. — e. rifatantinen 
ihminen. 

Serotosèle, f. fuolimulkku. 
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Scrotum (um = 001), n. mullut. 
Scrupule, m. ffrupeli (24 grania) 

(tähtit.) s. chaldaïque, !/,, minuutia. 
Scrupule, m. omantunnon epäilys, 

arwelus, arastelus; tunnollifuus, tart 
latuntoifuus; juuri tarkkuus. 

Scrupuleusement, adv. tunnollifesti, 
tarkasti. 

Scrupuleux, euse, adj. artvelemais 
nen, arastelema, tunnollinen, tartfa- 
tuntoinen, ylen tarkka. — m. tunnol. 
linen ihminen. 

Scrutatenr, m. tutlija, tarkastaja; 
je joka Fokoo ja aufaifee waalilistat. 
— adj. tutkima, tarkastama. 

Soruter, v. a. tutkia, tarkastaa. 
Serutin, m. äänestys fuljetuilla li 

puilla. 
SCUDAC, m. fafranilikööri, nimite- 

tään myös Escubac ja Usguebac. 
Sculpter (p ei äännty), v. a. weis⸗ 

tää fuwia; sculpté, 6e, part. meisto- 
kumilla koristettu. 

Sculpteur, m. fumantweistäjé. 
Sculpture, f. tumanimeistostaide; 

kuwanweisto, fuwantveisto-teos. 
Scurrile, adj. törkeästi piſttaawa. 
Sourrilement, adv. törfeästi pill 

laawalla tamalla. 
Sourrilitö, f. törkeä pilapube. 
Scutiforme, adj. tilmenmuotoinen. 
Scytale, fi erää falakirjotukjen keino 

Lacedemonilaifilla. 
Se, pron. itjeänjä; toinen toistanja. 
Séance, /. iétunto-oifeus, istuin ja 

äänestysmwalta; istunto, kokous; istun- 
tosaila. 
. Söant, nte, part. fanasta Seoir, 
jolla on istuin ja Uänestysmalta, joka 
pitää istuntoja. 

Séant, ante, adj. fopima, laadulli- 
nen, fäädyllinen. 

Öant, m. istuminen wuoteella; sur 
SON S., en son s., istumalla, istumalle. 

. Sea, m. ſaawi; ämpäri, pytty, panki; 
uiden fijältö. 

Söhacä, 66, adj. talinkaftainen. 
Sébacique, adj. acide s., talihappo. 
Sébeste, me. egyptiläinen luumu, rin 

tamarja. 
Sebestier, m. eräs egyptiläinen luu- 

mupuu, rintamaria-puu (cordia mira). 
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Sébile, f. allas, purtilo; leimoin: 
lirstu työkaluja mwarten. 

Sec, sèche, adj. kuiwa, fuimettunut, 
kuiwattu; laiha, kuiwa; Pirpeä, karkea, 
äikeä [mausta]; (kum.) tyly, karkea, 
fuiwa; argent s., toma taka: pouls 
s., fuumetautinen fuonentykytys; vin 
8., Tirpeä, laimea 1. mauton wiini: 
muraille de pierres sèches, fimistä 
ladottu muuri josja ei ole muurifa- 
wea; coup s., jyrkkä Iyönti; il ests., 
häneltä owat rahat loppuneet; tout s., 
toute söche, ihan paljaaltanja. 

Soo. m. kuiwa, fe joka on Inima: 
l’humide et le s.; tuima eläinruotla, 
kuiwite; tirer au s., pumpata laima 
tyhjäk«i; à s., fuimille, kuimalla. 

Soo, adv. kuimaltaan, medellä fekot- 
tamatta; boir s., juoda luimille, juoda 
mettä fefaan panematta. | 

Sécable, adj. jota on mahdollinen 
läpileilata 1. jakaa. 

Söcante, f. (mittaust.) fefanti. 
Séchage, m. tuimatus, fuitvaami- 

nen. 
Sèche, Seiche, f. läffifala (sepia 

officinalis). 
Séchement, adv. tuimasti. 
Sécher, v. a. fuimata, panna fui. 

wille. — v. n. fuimweta, kuiwua, fui. 
mwettua; s. sur pied, pystytä kuiwet⸗ 
tua; (kuw.) ikäwyydestä fuibtua, fur- 
fastua. | 

Sécheresse, f. fuimuus; tuima ilma 
1. aifa; (kuw.) tylyys, karkeus. 

Sécherie, f. ?. Séchoir. 
Sécheron, m. nurminiittu. 
Séchoir, m. tuimatuspailla, kuima- 

tus-ullaffo; tuiwatuslauta. | 
Second, nde (c= g), adj. toinen; 

sans s., Werraton ; eau s-e, halpa ſie⸗ 
wefi; s-s rôles, fimurollit; causes 8-68, 
myötämailuttawat ſyyt; en s. lieu, toi» 
ſesſa fijasfa, fen jälkeen. 

Second (c—g), m. toinen ferta 
ajuntoralennufjesja); toinen logeriwi 
teaterisfa); (mwanh.) apuri (miekkais 
usſa); apulainen; reepondenti; toinen 
Iuotka (koulusfa); en s., toijena, apulai⸗ 
fena; signer en s., apulatfena allekir⸗ 
Jottaa; capitaine en s., taapilatteini. 

Secondaire (c= g), adj. toinen ar- 
monja puolesta, alinen, ſiwu⸗; raisons 
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8-8, fitvu-fyyt; planètes s-s, fuut; 
terrains s-s, ferrostouoret. 

Secondairement (c = W ado. toiſi⸗ 
ſijasſa, [hrjäjeikkana, [yrjällä, fimumen- 
nen. 

Seconde (c= 9), MA fefunti; toinen 
Inotta (Poulusfa); eräs työntäys (miel 
failusfa); toinen järvel perusjärmeleestä 
(mufitisja). | 

Secondement (c= g), adv. toifetfi. 
Seoonder (c= g), 0. a. auttaa, olla 

apuna 1. apurina. . 
Secondines, f. pl. jälleifet. 
Seconement, 1. Secoäment. 
Seconer, v. a. pudistaa, rawistaa; 

(kuw.) raufaista, lamata; s. les oreil- 
les, olla fuulematta, huolimatta. — Se 
8., v. r. antautua liikkeelle, lähteä liik⸗ 
tumaan. 

Secoûment, m. pudistus, rawistus. 
Secourable, adj. amulias, awulli- 

nen; jota on mahdollinen auttaa. 
Secourir, v. a. auttaa, joutua 1. tulla 

awukſi. | 
Secours, m. apu, awuntuonti; apus 

joukko; aneffi, anelfi-tirkko. 
Secousse, f. täristys, tölmäys. 
Secque, £ ſantaſärkkä, merenmatala. 
Secret, ote, adj. falainen; falattu; 

maitelias, wähäpuheinen. 
Secret, m. falaijuus; falakeino, fa- 

lataito; piilopaikka, falakomero; fala- 
mieteri, falalaatitfo; erillinen manli- 
tomero (johon ei päästetä fatfojia); 
mwait'=olewaifuus; en s., falaijuudesfa, 
falaijesti, tahdenkesten. * 

Secrétaire, m. fihtieri; kirjotuspul- 
petti; eräs battaranfufuinen lintu. 

Secrétairerie, f. fansliabuone. 
Secrétariat, m. fihtierinmirka ]. wir. 

tasaika; kanslia. 
Secrète, f. mesfurufous jota fato- 

linen pappi Hiljaa itjeffenfü lukee. 
Secrètement, adv. falaifesti, hiljais 

fuudesfa. 
Sécréter, v. a. ([ääl.) erottaa. 
Sécréteur, 1. Sécrétoire. 
Sécrétion, f. ruumiin nesteiden eroa⸗ 

minen toifistanfa 1. merestä; ruumiista 
purkautuwa aine. 

Sécrétoire, adj. (lääf.) erottaa. 
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Sectateur, m. labfolainen. 
Secte, f. labfo, uskonlahko, oppi- 

lahko; faire 8, à part, pitää ertm- 
omaifia ja outoja mielipiteitä; faire 
s., foota lahlohintaa, lahtolaifia. 

Secteur, m. (mittaust.) feltori, hm- 
pyrän ala fabben fäteen mälillä; eräs 
tähtitieteelinen kone. 

Sectile, adj. jota on mahdollinen 
leilata ]. halkaista. 

Section, f. ofasto, lohko; Tanpuu- 
gin forttieri 1. oja; (anat.) s. césa- 
rienne, fifiön leiffaaminen äidin foë- 
dusta; (mittaust.) leikkaus, leiffans- 
wiiwa; point de s., leifkauspiste. 

Sectionnaire, m. labfolainen. 
Söoulaire, adj. muofijatais-, jola 

tapahtuu funafin fadantena muotena, 
wuofifabottain tapahtuma; fatamuotie 
nen, ylen wanba; année s., fabas- 
muodi. 

Séoularisation, f. maallijekfi muut: 
taminen, maallijen wallan alle munt- 
taminen. 

Séculariser, v. a. maallifeffi muut 
taa, faattaa maallijen mallan alle. 

Sécularité, /. maallilko-fääty; ben- 
gellijen laitokjen tuomio-oifeus feu 
aluella aſuwien maallikkojen afioisja. 

Séculier, ière, adj. maallinen. — 
m. bengellifen fäädyn jäjen, joka ei 
tuulu mihinkään munlkikuntaan. 

Séculièrement, adv. maallifesti. 
Sécurité, jf. turmallijuus, wakuns. 
Sédanoise, [. Parisienne. 
Sédatif, ive, adj. (läät.) färkyä Gel- 

pottama. 
Sédentaire, adj. jola yhä pyſyy i6- 

tualla; joka yhä oleskelee kotona; pai» 
kallanſa pyſywä, jota ei pailaltanfa 
ſiirretä: travail s., istumatyö; garde 
nationale s., fanjalaiskaarti jota ei 
Wwiebä Fotopailalta pois; — s-s, pl 
eräs hämmähäklien juku. 

Södiment, m. upa, ſakka. 
Söditieusement, adr. fapinallijesti. 
Séditieux, euse, adj. ja s. fapinal- 

linen; fapinan nostaja. 
Sedition, f. lapina. 
Södncteur, trice, s. ja adj. wiette- 

Sectaire, m. lahlolainen, ferettilüi. ' Iijä; mwiettelemä. 
nen. Séduction, f. mwiettelys; miehätye. 
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Séduire, v. a. wietellä, houkuttaa; 
lahjoa; miehättää, miekyttää. 

Séduisant, nte, adj. wiettelemä, bou- 
tuttelema ; miehättämä. 

Segment, m. (mittaust.) fegmenti, 
jänteen ja fitä mastaaman kaaren ala 
ympyrästä. 

Ségrairie, f. yhteismetjä. 
Sögrais, m. yhteismetjästä lohottu 

metjä. 
Ségrégation, f. erottaminen. 
Ségrèger, v. a. erottaa. 
Selohe, f. Sèche. 
Seigle, m. ruis; faire les s-s, lei⸗ 

kata ruista. 
Seigneur, m. fartanon-, howinhal⸗ 

tija; Torlea herra; le S., Herra In⸗ 
mala; notre-S., Bapahtaja; grand s., 
ylpäinen Herra; le grand s., turtin 
jultani; s. foncier, maatilan omistaja ; 
en grand s., fuurena herrana, fuuren 
herran tamalla, ämeriäästi. 

Seigneuriage, m. oikeus rahanmynt⸗ 
täykfeen; droit de s., mynttäysiwero. 

Seigneurial, ale, adj. fartanon- 
omistajans, tilanbaltijans, Gerrain-; 
terre s-e, herranfartano. 
_Seignourialement, adv. tilanbal- 

tiana. 
Seigneurie, f. maaberruus, lääni⸗ 

tysherran walta; Jerranfartano, bowi; 
hallitusherrat Venetfian tafamallasja; 
votre, sa s., teibän (hänen) ylhäifyy- 
tenne, (-nfä). 
ySolllean, Seillot, m. fanfo, äm⸗ 

päri. 
Seime, /. fawion pykö 1. halkeama. 
Sein, m. powi, rinta, waimonrinta, 

nijä; kohtu, helma, ſyli; (knw.) ſydän, 
rinta, helma; (manh.) merenlahdelma; 
s. Abraham, — helmat; le s. de la 
gloire, antuaiben ajunto; s. du pays, 
maanfydän. 

Seine, /. pohjawerkko. 
Seing, m. omafüätinen allefirjotus; 

8. privé, allefirjotus joka ei ole todis- 
tajilla wabwistettu; blanc s., blanfo- 
allekirjotus. 

Seize, adj. fuufitoista, kuudestoista. 
— m. fuubestoista ofa; kuudestoista 
päiwä. 

Seizième, adj. kuudestoista. — m. 
fnubestoista ofa. 
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Belziömement, adv. luubdennelfis 
otsta. 
Séjour, m. olo, oleminen, olelfimis 

nen, oleskelu; olopaiffa, afuntopailla; 
feifominen (meden, laskun puutteesfa); 
[emähdys, vastaus (marfimille fotajou- 
toille); camp de s., rastauspailla, le⸗ 
wähdyspaikkla; fetfahduspäimät (fota- 
aluffien). 

Séjourné, 6e, adj. (wanb.) lewäh⸗ 
tynyt. 

Sejourner, v. n. olekfia, oleskella, 
elostaa; feifoa [mebdestä, laskun puut- 
teesfa). 

Sel, m. fuola; (lum.) älykäs pila. 
Sélam, Sölan, m. fuffatimppn josfa 

fufat owat fuflalielen mukaan järjes- 
tetyt jotakin merlitfemään, terwehdys⸗ 
fuffatimppu. 
. Sélénite, f. feleniti, fristalliintuunt 
ipfi. 
Séléniteux, euse, Sélénitique, adj. 

felenitin kaltainen. 
Sölönographie, /. efitys kuusta. 
Sélénostate, m. Tone millä funta 

tarkastetaan. 

Selle, f. palli, jaffara, mähäinen is- 
tuin; jatula; tarmetuoli, yötuoli; tar- 
peentefo; cheval de s., ratin; cheval 
de s. et de trait, ratjastamifeen ja 
wetoon fopiwa hewonen; courir une 
à deux s-s, ajaa pari keskiewariwä⸗ 
liä; être bien en s., istua ]. pyfyä 
bywin Gemofen feläsjä; aller à la s., 
täydä tarpeenteolla. 

Seller, v. a. fatuloita. — Se s., 
v. r. fapaantua, folebtua [maasta]. 

Sellerie, f. fatulamaja, taluwaja; 
fatulateotiet. 

Sellette, / pentli josja rikokjesta 
ſyytetyt istuimat tutkinnon aikana; aus 
ran fübenfija; toppa 1. tori jolla fats 
taja hinataan katolle. 

Sellier, m. fatulamaatlari. 
Selon, prep. mutaan; s. moi, mis 

nun mielestä; s. mon opinion, minun 
arweluni mukaan; c'est s., tulee fen 
päälle. 

Semailles, fi pl. kylwõ, kylmämi- 
nen; fiemen; kylwön⸗aika. 

Semaine, f. wiilko; miilkoiyd; wiifs 
fopalffa; la sainte s., ptinauswiiflo. 



Sema 

Somainier, ière, s. jonfa muoro on 
wiiffoa pitää, jonka on miilkomuoro. 

Sémaphore, m. eräs ranniffo-fanan- 
lennätin. 

Semblable, adj. (a) faltainen, nä 
köinen, famanfaltainen. — m. mertais 
nen; lähimmäinen; il n’a pas son 
s., hänen mwertaistanfa ei ole; il faut 
avoir pitié de son s., täytyy fäältä 
lähimmäistänjä. 

Semblablement, adv. famoin, famalla 
Tailla. 

Semblant, m. näfö, muoto, warjo; 
beau s., malea muoto; faux s.. pet: 
tämä ullomuoto; sous le s. de Pami- 
tié, ystämtyyden marjon alla; faire s. 
de, que, olla ofewinanfa; faire s. de 
dormir, olla mafaawinania; il ne fait 
s. de rien, ei ole millänfäkään. 

Sembler, v. n. ja imp. näyttää, nä- 
tyä; il me semble, minusta näyttää, 
näkyy. 

Söme, 1. Seime. 
Séméiologie, Séméiotique, f. oppi 

tautien tunnusmerkeistä, oireista. 
Semelle, JA fengän-antura; jatkojalla 

fuffaan; jalka (pituuden mittana); fi 
depuu fatonjalasja; battre la s., fu- 
lekſia [Lijäkleistä). 

Semence, /. fiemen, jrtvä; kmt 
allu, fynty; s. de perles, hietahelmi; 
ne pas recueillir la s., jääbä jiemen 
talaifin faamatta. 

Semencine, /. vuohokasmit joiden 
fiemenistä faadaan matopuliweria, ma- 
bonfiemen. 

Semen-contra, m. matopuliveri. 
Semer, v. a. [lmää; ripotella, Ga- 

jotella, maristella; (fuw.) lewitellä; 
matlaanjaattaa; semé de, täyteen wa⸗ 
ristettu. 

Semestre, m. fuuben fuufauben aika, 
palwelus 1. wirkawapaus; par s., funfi 
luufantta erültänfä. 

Semestriel, elle, adj. puolimuotinen ; 
fuuft kuukautta palwelewa. 

Semestrier, m. jolla on wirkawa⸗ 
paus. 

Semeur, euse, s. ylmäjä. 
Semi, adj. puoli-, lähtetään ainoas- 

taan yhdistettynä muihin fanoibin. 
S6 t, nte, adj. ailabtelewa, 

wilkas, Hilpeä. 
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Séminaire, m. feminario, opetuslai: 
to8 pappeja varten; opetuslattos jo- 
talin erinäistä wirlaa marten, oppis 
lasfunta feminartosja; oppijaljo 1. aika 
feminariosja. 

Séminal, ale, adj. fiemenen., fieme 
neen kuuluva. 

Séminariste, m. feminaristi, femi- 
nation oppilas. 

Sémination, f. fiemenien bajoumi- 
nen 1. itjenjä fyfwäüntyminen. 

Semis, m. fylwäminen, kylmö; puun- 
taimisto; Paswitaimisto. 

Sémitique, adj. femiläinen. 
Semoir, m. lylminmatla, kylmin; 

tylwölone. 

Semonce, f. (wanb.) nimen-omai- 
nen lutjumus juhlan wiettämijeen ; wa- 
rotus, nubbe. 

Somoncer, v. a. warottaa, nubbella. 
, Semondre, v. a. (wanb.) pyytää jah- 
aan. 
Semonneur, m. juhlaan pyytäjä. 
Semoule (= femulj), f. Dienosta ni- 

futaifinasta tehdyt ryynit. 
Semper virens (= fängpeet wis 

rängs), m. ainameheriä (eräs kasi 
vinea). 

Sempiternel, elle (— fängpi ...), 
adj. ijanfaiffinen, alituinen; une vieille 
8-6, wanha fitkeähenkinen akka. 

Senaire, adj. luufiseräinen; nombre 
s., kuuſi⸗lukn. 

Sénat, m. ſenati, neuwosto; ſenati⸗ 
huone; yli⸗oikeusto. 

Sénateur, m. ſenatori, neumwoskan- 
nan jäjen. | 

Sénatorial, ale, adj. fenatorin.. 
Sénatorien, ienne, adj. fenatoria 

kostewa, ſenati⸗. 
Sénatrice, /. fenatorin puoliſo, fe: 

natorinna. 
Sönatus-consulte (s ääntyy), m. ro- 

malaifen fenatin päätös 1. julistua, 
fenatin julistus. 

Senau, m. eräs mähäinen alus. 
S6n6, m. fennapenfas (oassia senna); 

follicules de s., fennapalfo; s. bâtard, 
1. Émérus; s. d'Europe, faux, {. Ba- 
guenaudier. 

Sénéchal, m. maarwonti. 
Sénéchale, f. maamoubin puolife. 
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Sénéchaussée, /. maawondin piiri- 
lunta 1. oifeusto. 

Séneçon, m. Limakko, peltomilla (se- 
16010). 

Senelle, €. Cenelle. 
Sénestre, adj. (waal.) waſen; à s., 

wafemmalla. 
Sönevö, m. finappi, finapinfiemen. 
Sénieur, m. wanbin, wanhus. 
Sénile, adj. wanhuuden>; wanbnntta 

kostewa. 
Sénilité, jf. wanhuus. 
Senne, f. Seine. 
Sens, m. aistin: la vue est un des 

cing s.; cela tombe sous les s., on 
ilmeistä, wallan felmää; perdre Pusa- |" 
ge de ses s., mennä tainnuffiin; ap- 
liguer tous ses s., läyttää fnurinta 

Tuolta: järki, ymmärrys, äly: en dé- 
it du bon s., wastoin terwettä jävs 
tä; un homme de bon s., älykäs mies; 

8. commun, tamallinen ikmiejärti: 
mieli, merkitys, ajatus, tuuma, ars 
melu; le vrai s. de la loi, la'in ois 
fea mieli 1. tarfotu8; paroles à double 
8., faffimielifet janat; selon, à mon 
s., Minun mielestäni; entrer dans le 
s. de gn, täfittää toifen ajatusta; 
puoli, lanta: mettez la table du bon 
8., panlaat pöytä oikealle puolelle; je- 
ter dans tous les s., heittää jota haas 
talle; en tous s., faifin puolin; tour- 
ner un homme de tous les 8., tut⸗ 
tia mies faifin puolin; s. dessus des- 
sous, Hlös-alaifin, mullin mallin; s. 
devant derrière, tafaperin; à contre- 
s., L Contre-sens; — pl. himo, Bis 
molliſuus, liballifuus. 

Sensation, f. tunne, liilutus, wais 
futus; (lum.) huomio, tummastus. 

Sense, adj. järlemä, mielemä. 
Sensément, adv. järtewüsti. 
Sensibilité, /. tunnoffuus, bellü- 

tunteifuns; arkuus, herkkyys; Herklyys 
(maa'an j. m. f.). 

Sensible, adj. tuntuma, Guomatta- 
wa; tunteita mailuttama SL 1. fu» 
rullifia), koskewa; arla, herkkä; tuns 
nofas, Hellämielinen, Herkkätuntoinen; 
herkkä [waa’asta j. m. {.]. 

Sensiblement, adv. tuntuwasti, hno⸗ 
mattawasti; tunnoffanstt. 
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Sensiblerie. /. berffätunteifuus, hem⸗ 
moinen tuntebiffuus. 

Sensitif, ive, adj. tunteille altis, 
tunnofas. 

Sensitive, /. eräs fasmi (mimosa 
sensitiva). 

Sensorium (== fängforioom), m. fe 
aiwojen fobta joka mälittää faiffi ais⸗ 
tillijet hamainnot. 

Sensualité, /. bimollifuus, helumals 
lifuus; — s-s, pl. helumallijet nau- 
tinnot. | 

Sensuel, elle, adv. himollinen, be- 
lumalinen. MUUN 

Sensuellement, adv. himollijesti j. 
. & 
Sente, f. {. Sentier. 
Sentence, f. mietelmä, mietelaufe, 

oppilaufe, mielemä laujunto; päätös, 
tuomio (ali-oifeuston). 

Sentencier, v. a. tuomita (yypääkji 
rikos⸗aſiasſa. 

Sentencieusement, adv. miete» 1. op⸗ 
pilaufeen muodosfa. 

Sentencieux, euse, adj. miete- 1. ops 
pilaufeita runfaasti fijältämä, mielewä; 
jonfa puhe on oppilaufeiben muotoon 
uettu; un ton s., mahtipontinen pus 
etapa. 
Sentöne, 1. Centaine. | 
Senteur, 7. (wanb.) lemu, baju; 

eaux de s., lemuweſi; gants de s., 
lemutetut Hanfifat. 

Sentier, m. polfu, jallatie. 
Sentiment, m. tunto, tuntemus; ba- 

waintofyky; tunto, käſitys, taipumus; 
tunne, tunnoffuus, bellütunteifuus; 
mielipide; wainu [toirista). 

Sentimental, ale, adj. tunnebitas, 
tunnolas, bellütunteinen. 

Sentimentalement, adv. tunnelit» 
faasti j. m. €. | 

Sentine, f. alin ruuma laiwasſa; 
(fuw.) roistomäen fofouspaifla. 

Sentinelle, /. wabtimies, postimies; 
faire s., feijoa postimiehenä, mäijyä. 

Sentir, v. a. ja n. tuntea, havaita, 
huomata, folea; käfittää; haistaa, tun- 
tea haju; lemuta, hajahtaa, tulla jitkin; 
maistua jitfin; (kuw.) olla jukin fal- 
tainen, tulla jltkin; s. Je pour qn, 
pitää vaflautta, hellää mieltä jkuta koh⸗ 
taan; vous ne sentez pas votre bon- 
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heur, ette läfitä onneanne; s. une rose, 
tuntea ruujunbajua; cela sent le bru- 
lé, tulee Tärmentyneeltä; ce vin sent un 
goût, tällä miinillä on jofu litfamafu; 
s. le fût, tulla 1. maistua astialta; 
toute cette maison sent la richesse, 
talon failisfa oloisja ilmautuu rit. 
kaus; je le sentis venir de loin, fau- 
taa hubmaſin hänen tulewan; il sent 
mauvais, bon, tulee hymältä, pahalta. 

Se s., v. r. tuntea olemanja jokin 
tilasfa, tuntea itfenjä jfffin; (de) tun 
tea, fofea, tuta, folea tunnelmia, tun- 
tuja: il y a longtemps qu'il se sent 
de la goutte, hän on jo aifaa tunte- 
uut, folenut leinin oireita; il s’en sent 
encore, hänellä on fiitä wielä jällitun- 
tuja; faada ofanfa: il faut distribuer 
cet argent entre tous, afin gue cha- 
cun s’en sente; tuntua, täydä tuntu- 
wakſi; kürſiä toimen toistanja; ils ne 
peuvent se s. — Senti, ie, part. bien 
8., tobenperäijesti ja tunteella efitetty 
(taideteos). 

Seoir, v. nm. istua. — v. imp. ſo⸗ 
weltua, Täydä jlulle. 

Sep, 1. Cep. 
Séparable, adj. jota woi erottaa, 

eroaa. 
Séparage, m. lajittelu, eri lajihinja 

erottaminen. 
Séparation, f erottaminen; ero, 

eriäminen; mälijeinä, wälimuuri, ai- 
taus; (fem.) puhdistus; (lalit.) s. de 
corps entre mari et femme, wuodes 
ja afumus-ero. 

Séperatoire, m. (fem.) puhdistus- 
astia. 

Séparé, 6e, adj. erotettu, eri. 
Séparément, adv. eriljenfä. 
Söparer, v. a. erottaa; jakaa. — 

So s., v. r. eritä, erota; ottaa evo; 
lähteä erillenfä: jakaantua. 

Sépeau, Sépée, 1. Cépeau, Cépée. 
Sépia, /. eräs musta wäri jota faa- 

daan läkkikalasta. 
Sépoule, f. Läämi, puola. 
Sépouler, v. a. läämiä, puolata. 
Seps (ps ääntyy), m. fijalisko. 
Sept (= fett ääntiön edellä, — fee 

kerakkeen edellä), adj. feitfemän, feit- 
e — m. luun feitfemäs päivä; 
eitfenluku; feitfenfilmä (kortti). 
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Septante, adj. (and) feitfemänkym. 
mentä; les s-s, 70 tullitfijaa (manhan 
testamentin Lääntäjät greelankieleen). 

Septantième, adj. N itemästymme- 
nes. 

Septembre, m. fyyekuu. 
Septembrisade, /. fyysluun mur- 

hat (wankien yleinen murhaaminen Pa 
rifisja fyyskuun enflpäiminä 1792). 

Septembriser, v. a. joufottain murs 
hata jyyttömiä ja (yyllijiä erottamatta. 

Septombriseur, m. ylyttäjä ſyys⸗ 
tuun murhiin Parifisja 1792; ſyns⸗ 
tuun murhaaja J. murhien Gymäktyjä. 

Septönaire, adj. feitjentä fijältämä; 
nombre s., feitfenlulu. — m. jofa feit- 
femäs ikämuoli. 

Septennal, ale, adj. funalin ſeitſe- 
mäntenä muotena tapahtuma 1. fofoon- 
tua. 

Septennalit6, 7. feitfenwuotifuus, 
feitjemän wuoden kestäwäiſyys. 

Septentrion, m. pohja (ilmanjuuns 
ta); mähä otama (tähtifikerö). 

Septentrional, ale, adj. pohjoinen. 
— s. les s-aux, pohjoiskanjat. 

Septidi, m. beladin feitfemäs päimä 
ja alaifen mallankumoukjen ajanlas- 

sia. 
Septième (p ei äänny), adj. feities 

mää. — m. jettfemäs päimä; feitfemäs 
fuufaufi; feitfemäs oja. — . feptima 
mudfikisja); 7 korttia yhtä jonoa (pis 
ettipelisfä). 
Septiömement (p ei äänny), adv. 

feitfemännefft. 
Septier, (p ti äännb), k. Setier. 
Septigue, adj. (lääl.) färyttä mä- 

tänemä. 
Septuagénaire, adj. feitjenkymmen- 

wuotias. — s. feitjenlymmen-muotias 
ihminen. 

Septuagösime, f. feptuagefima-jun- 
nuntai. 

Septuple, adj. feitfenkertainen. 
Septupler, v. a. tehdä ſeitſenkertai⸗ 

feffi, kertoa feitfemällä. — v. n. käydä 
feitfenkertaifekfi. 

Sépulcral, ale, adj. bauban-; Han: 
tapatjaans; voix s-e, tohifjema ääni. 

Söpulore, m. hauta; hautapatfas. 
Söpulture, /. Gautaus, maahan pa- 

no, maahan pantaifet; hantanspailka; 
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droit de s., multavabat, hautausra- 
at. 
Séquelle, f. feurue, labfolais-jouffo. 

. Séquence, f. jaljo (yhtämärifiä fort 
tia). 

Séquestration, f. tafawartffoon pa 
neminen. 

Séquestre, m. talamarillo; fe jon- 
la fuo tafamwariffoon otettu omaifuus 
pannaan; tafamariffoon pantu omai 
juus. 

Séquestrer, v. a. panna takawarik⸗ 
toon; laittomasti wangita; (kuw.) lait= 
taa pois, [yrjään, näkymiltä pois. 

Sequin, m. ſekini (menetfialainen kul⸗ 
taraba). 

Sérail, m. feralji, turkin fultanin 
alatfi; hänen maimojenja afunto 1. 
aremi; haremin waimot. 
Séran, m. büfilé. 
Sérancement, m. hälilöiminen. 
Sérancer, v. a. Hälkilöitä. 
Sérancier, «m. häkiläntekijä. 
Sérancolin, m. erä8 agatinmärinen 

marmori. 
Séraphin, m. ferafi, yli-enkeli. 
Séraphique, adj. jerafillinen, tai- 

waallinen. 
Sérasquier, m. feraskieri, turkkilai- 

nen fenraali J. fomentaja. 
Serdeau, m. homwipalmelija jofa fan- 

taa ruo'at funinfaan pöydästä; paitla 
misjä jäännökjet funinfaallifesta pöy- 
bdästä myytiin. 

Serein, eine, adj. felfed, tyyne; raus 
hallinen, leppeä, tyytynyt, iloinen, fu- 
ruton; goutte s-e, kaihi filmäsjä. 

serein, m. ehtoolaste. 
Sérénade, f. ferenadi, iltalaulu. 
Séréner, v. a. miihdyttää, 

. Sérénissime, adj. armonimitys rub- 
tinoille. 

Sérénité, f. ſelkeys, tyyneys; rau- 
halliſuns, leppeys, furuttomuus; rub- 
tinaallinen armwonimitys. 

Séreux, euse, adj. webenjefainen, 
wetinen; merimeden jelainen. 

Serf, erve, adj. ja s. orja. 
Serfouette, f. puutarha-kuotka. 
Serfouetter, Serfouir, v. a. fuoftia 

puutarhaa. 
Serfouissage, m. fuoffiminen. 
Serge, f. farfifangas. 
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Sergent, m. faupungin palwelija, 
polifimies; ferfanti; ruumwipenkki, wii⸗ 
lapentti; s. major, wääpeli; s. de ville, 
polifimies Parifisfa. | 

Sergenter, v. a. ryöstömiehen kautta 
waatia; (fuw.) waimata, rafittaa. 

Sergenterie, f. ferfantin wirka; po- 
lifimiehen wirka. | 

Serger, Sergier, m. farfinfutoja. 
Sergerie, f. farfitehdas. 
Sergette, /. ohut farfi. 
Série. f. jaffo, farja, rii. 
Sörieusement, ado. totifesti, täydellä 

todella. | 
Sérieux, euse, adj. ylfimalainen, 

ylfitotinen, twafaamielinen, totinen; tos 
denperäinen, luotettawa, milpitön. — 
m. Yljitotijuus, malawuus, arwollifuus ; 
prendre une chose dans le s., pitää 
täytenä totena; prendre une chose 
au s., walamasti, täydellä todella ryh⸗ 
tyä afiaan. 

Serin, m. ſirkkunen, peipponen; s. de 
Canarie, fanarialintu. 

Serine, f. naaras peipponen 1. {as 
narialintu. 

Seriner, v. a. harjottaa laululintuja, 
foittaa tanto-uruilla. 

Serinette, /. fanto-urut; laulaja joka 
laulaa ilman tunnetta. | 

Seringat, Syringa, m. fyrenipuu; 
jasminipuu. 

Seringue, f. füfiruisfu, peräruistku. 
Seringuer, v. a. vuislia, ruisfnts 

taa. 
Serment, m. wala; firon8; rendre 

à gn ses s-s, päästää jlu walastanfa. 
Sermentaire, f. lipistilla (ligustrum 

vulgare). 
ermenté, 6e, adj. valan tehnyt, 

wannonut. 
Sermon, m. faarna. 
Sermonnaire, m. (wanh.) postilla; 

ostillan lirjottaja. — adj. faarnatfl 
Popia, 

Sermonner, v. a. faarnata 1. pitää 
faarna jlulle. 

Sermonneur, m. jofa yhä nuhtelee 
ja warottaa. 

Sérosité, /. wefi 1. wetiſet ojat we⸗ 
resfä ja mutsja ruumiin nesteisjü. 

Serpe, f. puutarhurin weitſi, we 
furi; fait a la s., huonosti tyhätty. 
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m. lärme; eräs puhallus- t, 
tone; Een foittaja; s. à sonnettes, fait: | fenä 
takärme. 

Serpentaire, f. erää kaswi (arum 
maculatum). — m. eräs tähtifikerö. 

Serpente, f. eräs hieno paperin laji. 
Serpenteau, m. lärmeenpoilanen. 
Serpentement, m. fiemarteleminen, 

longerrus. 
erpenter, v. n. füvmeillä, longer- 

rella, fiemarrella. 
Serpentioole, m. färmeenpalwelija. 
Serpentin, adj. m. marbre s., ſer⸗ 

pentini. 
. Serpentin, m. hana pysfyn lukusja; 
——— tislaus-astiasfa ; — s-s, pl. 
eräs jienen laji. 

Serpentine, f. ferpentini, eräs wib- 
vriäifen marmorin laji; eräs hieno täp- 
likäs wuolukiwi; eräs kilpikonnan laji; 
(rang) eräs mähäinen kenttätylli, eräs 
aswi (aristolochia serpentaria). 
Serpertine, adj. f. langue s., be- 

woſen kieli kuin fe ſuupielestä riippuu 
ulos. 

Serper, v. m. nostaa ankkuri (fale- 
risfa). 

Serpette, f. wmähäinen puutarhurin 
meitfi 1. mwefuri. 

Serpillière, /. pultaani; pultaanista 
tehty warjostin fauppa-puobin aflu- 
nain edesfä; pultaanista tehty efiliina. 

Serpolet, m. ajuruoho (thymus ser- 

pyllum). 
Sorrage, m. fijäpnolinen landotus 

laiwasſa. | 
Serre, f: huone misfä bebelmiä ja 

faswia taliwis-aifaan fäilytetään; fynfi 
(petolinnun); mwiinimarjain pujerrus; 
8. chaude, faswibuone. 

Serré, 66, adj. piulla, pinfo, ab: 
bas, tiimis, luja [kankaasta]; (kuw.) 
rasklautettu, ahdistettu; Litfas, ahne; 
cheval «. du derrière, tafapuolelta 
lapea detvonen; ventre s., ummistettu, 
ummella olema watfa. 

Serré, adv. kowasti, aika lailla; 
mentir s., walehdella hämyttömästi; 
jouer s., pelata fitfaasti, maromasti 
menetellä. 

Serre-file, m. mwara-päälysmiehistö ; 
upfiert joka taistelmaja on afetettu ri⸗ 
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win taalje; laima joka lullee wiimei⸗ 
enä. 
Serröment, ado. piulasti, ahtaasti, 

litfaasti. 
Serrement, m. vingotus, pujerrus, 

lilistys; ahdistus: s. de coeur, fydä- 
mentusfa. 

Serre-papiers, m. paperifäiliö, pa 
perilaatiffo, paperinpuristin, -pihti. 

Serrer, v. a. puristaa, pufertaa, li» 
fistää; pingottaa, wetää kiinteälle, piu⸗ 
fottaa; ahdistaa, panna ahtaalle, ſupis⸗ 
taa; wetää fofoon; kulkea ohitje aiwan 
likeltä; lukita, panna lukun taalje, 
panna fäilyyn; (merimw.) kääriä purje 
fofoon; s. les pouces à qn, panna 
jkulle peukalornumit, palottaa tunnus- 
tulfeen; s. la main, puristaa nyrkkiä; 
nous sommes trop serrés, olemme 
liian ahtaalla; serrez vos lignes, ftr- 
jottafaat tiimiimmästi; s. les rangs, 
ſulkea riwit; s. de près, fowin ah⸗ 
bistaa; s. la muraille, la terre, fuf- 
lea likeltä muuria, maata; s. la botte, 
(mieff.) kowin ahdistaa. — v. m. (kuw.) 
le froid serre, pallanen tuimenee. — 
Se 8. v. r. wetäytyä ]. fiirtyä fofoou, 
abtaammalle; se s. contre la mu- 
raille, litistää itfenjä muuriin kiinni. 

Serro-töte, m. nauha jota fidotaan 
pään L yömysfyn ympäri. 

Serrette, 1. Sarrette. | 
Serron, m. (wanb.) höyste-laatikko. 
Serrure, f. lulfu. 
Serrurerie, f. fienois-fepän, lukku- 

fepän ammatti 1. takeet. 
Serrurier, m. bienois-feppä, lukku- 

eppä. 
Sertir, v. a. liintää, puuttaa 1. juot 

taa lalliskimiä. | 
Sertissure, f. liinnos, puutos, juo- 

to8 (fallistimien). N 
Sertulaire, /. eräs torallin laji (ser- 

tularia). 
Serum (um = 00m), m. weritvefi. 
Servage, m. orjuus. 
Serval, m. tiilevilisja (felis sor- 

val). 
Servant, adj. m. palwelewa, palwe- 

lusta toimittama. — m. alafonstapeli 
tylkimäesjä. . 

Servante, f. piifa, palfollinen; s. 
maîtresse, emäntäpiila, emännöitjijä. 

— 
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, erviable, adj. palmelemainen, awu⸗ 
ias. 
Service, m. wirla, palwelus; pal: 

welus⸗aika; fotapalmelus; mirantoimi- 
tus; mirasto; palmelusmält; hyöty, 
käyttö; apu, amunsanto; jumalanpals 
welus; fielumesju; ruokalaji; pöytä- 
fainsto; état do s., wirfalmettelo; être 
de s., olla wirantoimesja; la s. de la 
poste, postimirasto; de bon s. hy⸗ 
wäsſä kunnosfa, kähytettämäskä tilasja; 
étoffe de bon s., luja, testämä fan 
ga8; repas à trois s-s, ateria josfa 
annetaan fofme ruokalajia; s. de ba- 
teaux à vapeur, höyrylaiwa-liike; ser- 
vices foncières, maatverot. 

Serviette, f. ferwietti, ruofaliina. 
Sorvile, adj. orjallinen. 
Servilement, adv. orjallijesti. 
Servilitö, /. orjamielifys, matelee 

waiſuns. 
Servir, v. a. ja n. palwella, olla 

palvelukjesja, mwirasfa; palmella, aut- 
taa, hoitaa; olla fotapalmelukjesja; kan⸗ 
taa ruoklapöydälle, tarjoa fyötämätlfi, 
juotamatlfi; hyödyttää, auttaa; s. l’état, 
olla waltion palmelntjesja; s. Dieu, 
pelätä Jumalaa; s. une pompe, une 
pièce de canon, hoitaa, pitää lähe 
mäsjä —; 8. à déjeuner, panna efille 
fuurus; la table est servie, ruola- 
öytä on mwalmis; s. à boire à qn, 
aataa jfun lafiin; servez à monsieur, 
antafaat efiin herralle; (de) olla jnas 
fin, olla jukin merosta: cela vous 
sert d'exemple, on teille efimerklinä; 
s. de prétexte, olla tefofyynü; /a) 
käytettää jkfkin, kelwata, hyödyttää. — 
Se 8., v. 7. (de) Täyttää, käyttää eduk- 
fenfa; se s. soi-même, itje toimittaa 
omaa pasjaustanja. 

Serviteur, m. palwelija. 
Servitude, jf. orjuus; palko; tel. 

Wwollifnus, wero, rafitue. 
ses, p!. fanasta Son, Sa. 
Sösame, m. eräs taswi, fejami (se- 

samum). 
Sösöli, m. eräs lasmwi (seseli). 
Sesqui .... puolentoista (käytetään 

atmoastaan yhdistettynä toijeen [anaan). 
Sesguialtöre, ad. puolentoista fer: 

taa fuurempi. 
S0886, m. luodin, 
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Sessile, adj. (kasw.) warreton. 
Session, /. istunto; istunto-aila. 
Sesteroce, m. festertio, vomalainen 

vala. 
Sétacé, 66, adj. (kasw.) fukamainen, 

ſu'alla warustettu. 
Setier, m. wanba ransfalainen mitta 

weteliä ja luimia aineita marten. 
Seton, m. (läät.) Hanki; hankin⸗ 

java . 
evil, m. kynnys; (kum.) parras. 

Seul, seule, adj. qe ykſin, ykfi⸗ 
näinen, ainoa, pelkkä; s. à s., kahden⸗ 
lesken; voix s-e, folo-ääni; cela va 
tout s., fe menee itfestänjä. 

Seulement, adv. ainoastaan, maan; 
pas s., et edes; s. d'hier, asta eilen. 

Seulet, ette, adj. ylfin, ylfinäinen. 
Söve, [ mäihä, mahla; miinin wä⸗ 

kewyys 1. mäkemä malu; mehu, ydin 
(tatbeteoffisfa). 

Sévère, adj. anfara; tarkka; was 
tama. 

Söverement, ado. anfarasti j. n. €. 
Sévérité, /. ankaruus, wakawuus. 
Séveux, euse, adj. canal s., mäi- 

hän fnoni. 
Sévices, m. pl. (lalit.) rääkläys, bal: 

faaminen (omaisten ja palmelusmwäen). 
S6vir, v. n. (contre) ankarasti ran 

laista 1. menetellä jkun kansſa; vää- 
Tätä (talonmäkeä). 

Sovrage, m. lasten mieroittaminen 
äidin rinnasta; pension de s., pailla 
misjä otetaan lapfia mieroitettamilfi. 

Sevrer, v. a. mwieroittaa lapfia 1. 
poikafia; leikata offia puusta; (fum.) 
ottaa 1. hämittää jlulta. — Se 8., v. r. 
(de) voieraantua 1. luopua jstlin. 

Sevreuse, f. nainen joka ottaa lap- 
fia mieroittaalfenfa. 

Sexagénaire, adj. ja s. fuufifyme 
men-wuotias; luufilymmen-mwuotias ih- 
minen. 

Sexagésime, f. (exagefima-funnuntai. 
Sexang 6, adj. fuufifuimainen. 
Sexdigital, ale, adj. ja s. luudella 

formella 1. marpaalla mwarustettu. . 
Sexe, m. fulupuoli; le beau s., le 

s., Launis fukupuoli, waimopuoli. 
Sextane, adj. /. lunfi-päimittäinen. 
Sextant, m. ſekstanti (tübtitieteellis 

nen tone). 
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Sexte, f. feksti (mufilisja); eräs ru» 
fous tatolijesja bremwiariosfa. 

Sexte, m. Defretalien, paamilaijen 
[ääntökokoelman kuudes kirja. 

Sextidi, m. fuudes deladin päitä 
ranskalaiſen wallanfumoutien ajanlas- 
tusfa. 

Sextil, ile, adj. aspect s., 60 as- 
teen matfa tahden planetin mälillä. 

Sexto, adv. fuubenneffi. 
Sextule, m. apteelipaino =4 flru- 

pelia. 
Sextuple, adj. tunslertainen. — m. 

fuuslertaa enemmin. 
Sextupler, v. a. tehdä fuubenfer- 

taijeffi. — v. n. läydä fuubentertaifetft. 
Sexuel, elle, adj. fufupuolen-; jus 

fnpuoleen kuuluwa. 
Sey, en. harmaa turska, fapatursla. 
Seyer, v. a. leikata (wiljaa). 
Seyeur, euse, e. miljanleikkaaja. 
Shako, m. fotamies-lafli 1. -Hattu. 
Shall, m. f. Chäle. 
Sheling, f. Schel'ing. 
Shörif, m. liblafunnan tuomari Eng- 

lannisfa. 
Si, konj. jos, jos waan, josko; fui- 

tenlin; si fait, totta fai; oh, que si, 
totta Lai, tietysti. 

Si, adv. niin; si bien gue, niin 

Si, m. feitfemäs ſäwel fäelikösjä. 
Sialagogue, m. ja adj. fyilemisti 

mailuttawa (te 
ialisme, m. alituinen fyljen juolju. 

Siamoise, f. eräs pumpulifantaan 
laji. 

Sibarite, 1. Sybarite. 
Sibylle, /. ſibylla, tietäjä-alla roma- 

laifilla. 
Sibyllin ine, adj. ſibyllan-, fibylli- 

läinen. 
Sicaire, m. falamurhaaja. 
Sicamor, m. (waaf.) wanne. 
Siccatif, ive, adj. luimaama. — m. 

kniwaawa aine. 
Siccité, j. kuimuus. 
Sicilienne, f. erüs tansfi. 
Sicilique, m. apteelipaino — 6 ſtru⸗ 

pelia. 
> Sicle, m. fileli (bebrealainen paino 
ja raba). 

Sioomore, f. Syc.... 

682 Sign 

Sidéral, ale, adj. tähti»; année s-e, 
tähtimuofi. 

Sideritis, m. {. Crapaudine. 
Siècle, m. wuofijata; aikakaufi, aika; 

maailma, maailman meno, maailmau 
lapfet; le s. d’or, Vargent, lultainen, 
hopeinen ailakaufi; le s. future, tu- 
[ema elämä; dans tous les s-s des 
s-s, ijankailtijesta ijankaikkijeen. 

Siöge, m. istuin, tuoli, penkki; tuos 
miosistuin; ali-oileusto; Lihlalunnan: 
oikeusto; piispan istuin; pääklaupuuti, 
olopailla, afuinfija; päälohta, perä- 
puoli; piiritys; état de s., ptirityés 
tila; le s. apostolique, paamin wal- 
ta-istuin, paawillinen hallitus. 

Siéger, v. m. istua paatin 1. pits- 
an istuimella; pitää oikeuston ko—⸗ 
Arr pitää afuntoa, tyysfijaa [tau- 
ista]. 
Sien, enne, adj. poss. ja rel. hänen, 

omanja. — Sien, m. omanja, omai- 
ſuus. — Siens, pl. omaifet. — Sien- 
nes, f. pl. lujeet, ilmeet. 

Sieste, f. päimällislepo. 
Sieur, m. berra. 
Sifflable, adj. jota pitäifi miheltä- 

mällä hyljätä. 
Sifflant, nte, adj. wiheltämwä; phra- 

se s-e, lanje josja fattuu monta fa. 
Sifflement, m. wibellys, wiubina, 

juibfina, huhina. N 
iffler, v. n. miheltää, wiuhna, win- 

tua, juhistaa. — v. a. mwiheltämällä 
hyljätä; (kuw.) s. qn, nenwoa, käskeä 
]. fuisfutella julle mitä hänen on fa- 
nominen. 

Sifflet, m. pilli, mihellyspilli; wi⸗ 
hellys; kurkun ilmatorwi; un coup de 
8., Wwihellys; couper le s. à qn, lei. 
fata furffu jlulta; faattaa fuuttomaffr, 
fanattomaffi. 

Siffleur, euse, s. wiheltäjä. . 
, Sigillö, 60, adj. terre s-6e, finetti- 
ami. 
Sigisbée, Cicisbée, m. cicisbeo (ita- 

fiafainen fana), naidun waimon ra 
taja. 

Sigle, m. allulirjain; lirjoin joka 
merlitjee fofo fanaa 1. tamua; — s-s, 
pl. falamertit (kirjotukjesfa). 

Signal, m. merlfi, ilmotin, ilmotus- 
mertti. 
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Signalé, 66, adj. merkittämä, mer 
killinen, etemä. 

Signalement, m. tarffa felitys ih- 
mijen ullomuodosta. 

Signaler, v. a. felittää erilohdat ih⸗ 
mifen ulkomuodosta; huomauttaa, il- 
mottaa, ilmi tuoda; merlin-annolla if 
mottaa; (Inm.) ofottaa, näyttää. — 
Se 8., v. r. faattaa itfenjä buomatuffi, 
mainiolfi. 

Signataire, s. allelirjottaja. 
Signature, f. allekirjotus; nimis 

merlti; allekirjottaminen; (kirjap.) fig- 
naturt. 
Signe, m. mertli, tunnusmertti; 

wiittaus; (raam.) ihme, tunnustälti; 
enne, merlti; le s. de la croix, ris- 
tinmerfki. 

Signer, v. a. allefirjottaa; wahwis⸗ 
taa, todistaa; merkitä, panna merttki. 
— ©. n. 8. à un contrat, lirjottaa 
alle wieraana miehenä. — Se 8., v.r. 
tehdä ristinmerlki, ristitä itjenjä. 

Signet (g ei äänny), m. kirjamertki, 
merlilfi tirjaan kiinnitetty nauha. 

Signifiant, nte, adj. lumaatwa, ofot- 
tama, walaifema. 

Significatif, ive, adj. tarkoin ku⸗ 
waawa, jolla on fuuri mertitys. 

Signification, f. merkitys; ilmotus 
päätökjen julistamifesta. 

Signifier, v. a. merkitä, ofottaa, en- 
mustaa, tietää; ilmottaa, tiedolfi antaa; 
8. ses intentions, ilmottaa ailomut- 
fianja. 

Silence, m. waiti-olo, äänettömiyys, 
hiljaijuus; (lum.) falaijuus: faire qe. 
dans le s.; pauft (mufikisja). 

Silenciousement, ado. Hiljaijuudes- 
fa, falaifesti. 

Silencieux, euse, adj. waiti⸗olewai⸗ 
nen, äänetön, biljainen. 

Silöne, m. Sileno; eräs lasi (ai- 
lone) ; eräs perhofen laji (papilio her- 
mono). 

Silex, m. piilimfiö, huutilokimwi. 
Silhouette, f. filuetti, marjoluma. 

6 Silhonetienr, m. warjolumain te- 
ijä. 
Silice, f. piimulta. 
Siliceux, euse, adj. piilimen felais 

nen. 
Silicule, /. (tasm.) lyhyt palko. 

Silionleux, euse, adj. lyhyitä pal- 
foja fasmawa. 
_Silique, f. palfo josja fiemenet owat 

fiinnitetyt wuorotellen kumpaankin {no 
reen. 

Sillage, m. 1ööli-weft, wanaweſi; 
faire grand, bon s., fullea hymää 
Wwaubtia [laitwasta]. 

Sille (= fi), m. fatiri, illku (gree 
talaifilla). 

Siller (1] = 1j), v. n. purjehtia, las⸗ 
lea 1. wiilettää aaltoja. 

Sillery, m. erä8 laji dampagne 
wiintä. 

Sillet, n. kynnys muutamien fieli- 
foittimien faulasfa. 

Sillon (11=1j), m. valo, wiilto; 
thppy faswoisfa; — s-s, pl. pelto- 
maat. 

Sillonné, 6e (11=1j), adj. waloi- 
nen; ryppyinen. 

Sillonner (= 0) v. a. waota, 
wiiltää, kyntää maoille, 

Silo, m. jymälellari. 
Silouette, f. Silhouette. 
Silphe, Silvain, £ Syl.... 
Silure, m. monni, fäfiä (tal). 
Silves, f. pl. tofous latinaifia ru» 

noelmia. 
Simagrée, f. teeskenteleminen, tees- 

lennelth meno. 
Simarouba, m. fimarubapuu, eräs 

guasfiapuun laji. 
Simarre, f. pitkä naiswiitta laa- 

holla; eräs pitkä mirkawiitta. 
Similiaire, adj. yhdenlainen, yhden- 

laatuinen. 
Similitude. . yhtäläijyys, faman- 

nälöifyys; wertaus. 
Similor, m. ullan näköinen metalli» 

feos maskesta ja finkistä. 
Simoniague, adj. jola myy tahi 08- 

taa lahjomiſella hengellifiä mirloja. — 
m. hengellisten mwirkojen fabjomifella 
myyjä J. ostaja. 

Simonie, f. hengellisten wirlojen fau- 
pitfeminen, fimomnia. 

noa, pelkkä, halpa, tamallinen; helppo, 
helposti Lläfitettämä, buofea s tue) 
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fuora, foristelematon; luonnollinen, 
wilpitön, fuora, ykfinkertainen, yht'oi⸗ 
loinen; wähätietoinen, tyhmä, ykjinkers 
tainen; c’est tout s., [€ on aiman luon- 
nollista, felmää. — m. mitä ykſinker⸗ 
taista on; ylfinkertainen mies. 

Simple, m. läälfeefft käytetty Paswi; | tu 
[ääle josſa on maan ykfi aine: la mé- 
lisse est un s. d'une grande vertu. 

Simplement, adv. ſuorastaan; yljin- 
kertaifesti; luomnodlijesti; ainoastaan. 

Simplesse, f. ifinfertaifuus, wiat- 
tomuus, milpittömyys. 

Simplioiste, m. lasien tuntija. 
Simplicité, f. yljinkertaifuus. 
—— f. ylſinkertaiſekſi, fel 

wätfi jaattaminen. 
Simplifier, v. a. faattaa ykſinkertai⸗ 

fefft, ſelwäkſi. 
Simulaore, m. epäjumalan kuwa; 

aamu; vains s-s, walhekuwa, luulo- 
wans; s. de combat, harjotus-taiss 

telu, näklyteistelu mihollijen pettämi- 
e 

= Simulation, f. (latit.) walheellinen 
ilmotus ]. tieto; teeskenteleminen. 
Sinuler, v. a. teeskennellä, olla ole 

winanfa, olla näyn wuofft; walbeelli- 
festi ilmottaa; paix simul6e, petollinen 
rauha. 

simultané, 66, adj. yht'aikainen. 
Simultanéité, /. ybt'aitaifuus. 
Simultanément, ads. vbt'aifaa, yh⸗ 

teen aitaan. fa Get 
piser, v. a. finapilla fetottaa 

(lääkkeitä). ? 
Sinapisme, m. finappitaitina. 
Sinocöre, adj. totinen, rehellinen, 

hurskas, awofydäminen. 
Sinoorement, adv. totifesti j. m. e. 
Sincérité, f. totijuus, huvekans. 
Sinoipital, ale, adj. päälaen. 
Sinciput (t ääntyy), m. päälali, kiire. 
Sindon, m. litnannöhtäinen haaman- 

tullo; Vapahtajan käärreliinat. 
Siné , J. tyhjäntoimittajan wir- 

fa; wirfa joka tuottaa tuloja, mutta 
et tehtämätä. 

Singe, m. apinja; tone jolla piir 
rustuljia fopioitaan; eräs finungin 
laji; (futw.) mattija, tawottelija. 

Singer, v. a. apinoida, jälitellä, ta- 
wotella. 
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Singerie, /. apinoiminen, ima, pil- 
fantefo, irmistely; eleet ja fujeet nan- 
ruttamiſekfi. 

Singalariser, v. a. ouboffi, kum⸗ 
mallijelfi faattaa. — Se 8., v. r. faat> 
taa itfenjä onboista menoista huoma- 

Singularitö, /. eriskummaijuns, 
erineomaifuus. 

Singulier, öre, adj. eristummainen, 
outo, lummallinen; harmwinainen, erin 
omainen; combat s., faffintaiételu. 

Singulier, m. ja nombre s., (fie» 
Hop.) ykſikks. 

ingulièrement, adv. eriskummai- 
festi j. m €. 

Sinistre, adj. famala, turmiollinen, 
turmiota ennustama; folffo, ilettämä, 
rietas. — m. wahinko, tapaturma, (wal⸗ 
feasta, baaffiritosta). 

Sinistrement, adv. famalasti j. m. €. 
Sinon, konj. joll'ei, el'ei; muutoin; 

8. que aitji että, NNN 
inople, m. (waaf,) mwiheriäinen 

wäri. 
Sinué, 6e, adj. (lasw.) linskainen, 

baltoinen [lehdistä]. | 
Sinueux, euse, adj. mutlailewa, 

mutlistelema. 
Sinuosité, f. mutta, polmi, epäta- 

faifuns. | 
Sinus (s ääntyy), m. (mittanst. 

purs (tir.) onfi, mutlailemat ſolnk⸗ 
et, wiswafoppi haamasja. 
Siphilis, {. Syph .... 
Siphon, m. wetopilli, lappopilli; pile 

menpatjas, mefipatjas; eräs kaswi (ars- 
stolochia siphon). 

Sire, m. herra; armollifin herra (ni- 
mitys feifareille ja luninkaille); un 
pauvre s., taufla; beau s., hyä Gere 
rafeni. 

Sirène, f. eräs fadullinen olento, fi- 
veni; miettelijä, wielottelija (nainen). 

Sirerie, /. herransalue. 
Siriase, f. auringon purema ]. pa- 

nema. 
Sirius (s ääntyy), m. Sirins, eräs 

tähti. 
Siroo, Sirooo, m. polttama faafto- 

tuuli Bälimerellä. | . 
Sirop (p ei äänny), m. fiirappi, fofe. 
Siropeux, euse, f. Sirupeux. 
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Siroper, v. a. fiirapilla fefottaa. 
Sirotor, v. m. ja a. maistella, tint: 

tailla, ryypiskellä. 
Sirsacas, m. eräs itä-indialainen 

punmpulikangas. 
Sirtes, f. pl. fantajärlkä. 
Sirapeux, euse, adj. falea luin fti 

rappi, jiirapinkaltainen. 
Sirvente, m. eräs wanba prowenſa⸗ 

Tilainen pilkka- L lempiruno. 
Sis, sise, adj. olema, ftiotettu. 
Sison, m. erä8 fasivifuin (sison). 
Sister, v. a. haastaa oikeuteen, pyyt⸗ 

tää, manata. 
Sistre, m. eräs wanha egyptiläinen 

foitin. 
Site, m. afema, feutu. 
Sitôt, ado. kohta kun. 

mm nittollo, f. päblinänafteli, lintu (si- 

Situation, f. ajema, fija, pailla, tila, 
Tanta; jännittämä tilaijuus, fobta 1. 
tapaus näntelmäsjä, romanisja j. m. 
Taunolirjallifisja teokjisja. 

Situer, v. a. afettaa, fijottaa, perus- 
taa Jiuoncista ja faupungeista]. — 
Situé, 68, part. olema, fijotettu. 

SIX, adj. luufi; fuubdes. — m. fuu- 
des päimä; uudes kuukauſi; fuufilutu, 
luutonen, 

Sixaïeul, enle, s. ijä 1. titi fuu- 
dennesfa poliwesfa. 

SixXain (x —pebmeñ s 1]. z rans- 
Tankielesjä täsft ja 3:esja feurr.) m. 
kuuſiwärſhinen runo, fusiatin kuuſi ri 
wid; puolitufinaa forttileikkiä. 

ème, adj. kuudes. — m. luudes 
oja. — f. luudes (uokka (Toulusfa); 
Tunfi korttia yhdesjä jakjosja (piketti- 
pelisjä). 

Sixiemement, adv. kundennekfi. 
Sixte, VA kundes ſawel diatonilliſesſa 

ſäwelikds 
Size, /- belmipaino. 
Sizette, Pa eräs forttipelin laji. 
Sloop, Sloupe, m. wähäinen ylfi- 

mastoinen laima; s. de guerre, fota- 
Torwetti. 

Smalt, m. eris fininen märi-nine; 
tobolti-lafi. 

Smaragdin, ine, adj. fmaragbi-wis 
Geriäinen. 

Smectite, f. waahtojaivi. 

685 Soi, 

Smille, /. fiwitiffa, muurimafara. 
Sobre, adj. juomaton, felkeä, rats 

tie: fohtuullinen, fäädyllinen; waroma 
(puheesja), mähäpuheinen. 

Socialiste, m. focialismon hywätfijä. 
Sobriété, f. juomattomuus; fobtuul- 

liſuns; maromaifuus. 
Sobriguet, m. haulluma-nimi, foi 

manimi. 
Soc, m. wannas, waarnas, auran- 

tärfi. 
Sociabilité, /. feurallifnus, feura- 

mielijnys. 
N Sociable, adj. feurallinen, feuramie. 
inen. 
Social, ale, adj. yhteistunnallinen, 

yhteiskunnan. 
Socialisme, m. foctalismo, eräs oppi 

jola nykhyifiä yhteiskunnallifia oloja fu- 
moamalla tahtoo rakentaa niitä uufille 
perustukjille. 

Sociétaire, s. ja adj. feuran jäjen, 
fenraan kuuluwa. 

Société, f. yhteys, yhteijö, keskus⸗ 
tunta; yhteiskunta; feura; ofake-yhtiö; 
ſeura⸗elämä, feurue. 

Socinianisme, m. Socinianien oppi. 
Socinien, enne, adj. ja s. focintas 

nillinen; fociniani. 
Socle, m. fotfeli, jalla pylmäiden, 

maafien ja rintakumien alla. 
Socque, m. eräs laji puukenkiä joita 

muutamat muullilunnat Päyttämät; 
puukenkä; eräs laji kenkiä joita ilwei⸗ 
Iykfisjä Käytettiin; (huv.) ilmeilys. 

Socratigue, adj. fofratillinen. 
Soda, 7. närä, furfunpoltto; ſuoda⸗ 

kaswi. 
Sodomie, f. miehen ſaastutus. 
Sodomite, m. miehenſaastuttaja. 
Soeur, /. fijar; nunna; s. de lait, 

rintafifar. 
Soeurette, j. pillu fifar. 
Sofa, Sopha, m. (oha; buofanstuolt. 
Soffite, m. faitenlatfet foristutiet mü- 

likatosfa. 
Sofi, Sopki, m. entinen nimitys Pers 

fian {batille. 
Soi, pron. itfenfä, itjeänfä; rendre 

garde a s., olla waroillanſa; amour 
e 8., itferalkans; être à s., olla oma- 

waltainen, olla omana berrananfa; 
mötre pas à s., olla mieletön; ren- 



Soi- 

trer chez s., palata fotiin; vivre chez 
s., elää itjekjenjä; avoir un chez-soi, 
itää omaa fotia; être s., s.-möme, 
äilyttää ominaifuuttanja; de s., itfes- 

fänfä, itfestänjä; être propre sur s., 
käydä p ja fiistinä; à parts., 
itfelfenjä; s.-même, omaa itfeänfä. 

Soi-disant, nte, adj. itfeänjä jififin 
fanoma, miin fanottu, luultu, mula 

"soi filkki, filkkik i ole, /. i, ifangas; harjas; 
takku, diet muntamisja alma? 
weitfen 1. miekan ruoto; s. d'Orient, 
filkkikasmwi; fiitä tehty filkki. 

Soie, 1. Seime. 
Solerie, f. filffifangas, filkkiteokjet; 

ſilkkitehdas; filkinmalmistus; fillinmal- 
mistus. pailla; filkkikauppa. 
, Soif (f ääntyy), f. jano; avoir s., 

Fois ja m. Hoitaa, pitää O1gN er, v. a. ja m. Hoitaa, pt 
huolta, holhoa, kaitjea. 

Soigneusement, adv. buolellifesti, 
tarkasti. 

Soigneux, ense, adj. huolenpitämä, 
huolellinen, tarkka. 

Soin, m. Guolenpito, huoli, hoito; 
toimi; huoli, murhe. 

Soir, m. ilta, ehtoo, ehtoopuoli. 
Soirée, f. ilta, ehtoopäimä, ehtoo- 

puoli, ehtoo; iltahumi, iltajeura. 
Soit, ado. ja konj. olkoon, olkoon 

niin; ainsi s. il, tapahtutoon niin; s. 
wil fasse, s. qu’il ne fasse pas, 

josfo tebnee, tai jättänee tekemättä; 
tant s. peu, mailla kuinka mähän; s. 
— ou, josto — tahi. 

Soixantaine (x =98f), f. knuſikym⸗ 
menfunta; la s., fuufifymmenti muotta. 

Soixante (x = 8f), adj. fuufitum- 
mentä, tundeskymmenes; le nombre 
8., luuftkymmenlutu. 

Soixanter (x = 8f), v. n. tehdä kun⸗ 
filymmentä (pikettipelisjä) ennen Luin 
mwastapelaaja on faanut mitään. 

Soixantième (x — 8f), adj. fuu- 
beskymmenes. — m. luudeskymmenes 
ofa. 

Sol, m. ätri, hop'äyri, 1. Son. 
Sol, m. maaperä, maanlaatu; maa, 

ala, pohja; fämel G mufikisja. 
Solacier, v. a. (wanh.) lohduttaa. 

— 86 8., 0. r. (wanb.) buwitella. 
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Solaire, adj. auringon-, aurinkoa 
fosfewa; année s., aurinfownofi. 

Sclandre, /. wuobifen rohtuminen 
(Gewostauti). 

Solanum (um = 00m), m. faswi: 
fulu solanum. 

Solbatu, ue, adj. lamiosta lontlattu 
(hemwonen). 

Solbature, /. tärwiö hewoſen fa 
mwiosfa. 

Soldanelle, f. eväs lumimmorisja 
kaswawa pieni tulla (soldanella). 

Soldat, m. fotamies, palkkafoturi, ſo⸗ 
turi. — adj. fotuvin-, fotaifa. 

Soldatesque, /. fotamiesjoukko, fu- 
riton foturijoullo, — adj. fjotamiehen 
tapainen. 

Solde, f. paltla. — m. tilin ofjotta: 
man welan juoritus; faldo. 

Solder, v. a. maljaa tilin falbo 1 
tilin ofottama wella; palkata. 

Sole, /. wainio-oja, muorosoja wai- 
niosfa, mainiolohlo; hewoſen kawion⸗ 
pohja, santura; eräs Pammeliaan laji; 
eräs foteloifen laji. 

Solécisme, m. wirhelaufe-oppia was- 
taan; Pielimirhe; wirhe, mika. 

Soleil, m. aurinko, pyhä ehtoollis- 
leipä (fatolifilla); anringonkulka; erä 
talanlaji; lulta (alkemistoilla); entre 
deux s-s, auringon nouſun ja laskun 
mälillä; 1] fait déjà grand s., jo on 
kirkas päimä; coup de s., anringon 
purema. 

Solen (en — een), m. eräs raalun laji. 
Solennel, elle (— fofaneel), adj. jnh- 

fallinen, juhla-; jullinen, warfinainen, 
wafituinen. 

Solennellement (— folan . ...), ade. 
juhlallifesti. 

Solonnisation (= folan ....), %. 
juhlallinen miettäminen. 

Solenniser (= folan ....), v. a. 
inblallifesti miettää. 

Solennitö (= folan ....), f. jub- 
fallifuus, juhlallinen toimitus. 

Solfége, m. lauluharjotus, lauluhar- 
jotus-wibto. 

Solfier, v. a. ja n. nuottia harjotella. 
Solidaire, adj. yhteis-fitowa; yhteis- 

fitoutunut, folidarinen. 
Solidairement, adv. yhteis-fitomasti, 

folibarifesti. 



Soli 

Solidarité, f. vbteis-fitoumus, yh⸗ 
teinen fitoumus faiffi yhden ja vif 
kaikkein puolesta, folidariteti. 

Solide, adj. luja, wahwa; tiimi, ko⸗ 
wa; lestämä; tunnollinen; luotettama, 
wanffa. — m. (mittanst.) kappale; 
Inja perustus; (kuw.) pohja, ydin, pe 
rustus. 
= Solidement, ado. lujasti, wahwasti 
j. 1. €. 

Solidifler, v. a. faattaa mwetelät ai» 
neet jähmeilfi. 

Solidité, j. lujuus, wahwuns; fes. 
tämäifyys; Iuotettamuus, wankkuns; 
(wanh.) yhteinen fitonmus. 

Solilogue, m. itjeljenjä puhuminen. 
Solins, m. pi. wuoliaisten mäli; 

munriſawi 1. rappaus wuoliaisten wä⸗ 
illä. 
Solipède, adj. Tamiojallainen. 
Solitaire, adj. ylfinäinen, eraffois 

nen, forjäinen; ykfinäijyyttä rakastama; 
erillänjä feifoma [pylmäästä]. 

itaire, adj. yljin-eläjä, eräkäs; 
ylfinäinen formufieen juotettu jutveli; 
eräs peli, fettupelt. 

Solitude, /. ykfinäijyys, ſyridiſyys, 
erakkoiſuns; erämaa, yljinäinen 1. ſyr⸗ 
jäinen paitfa. 

Solive, f. mwuoliainen, niskahirfi; 
muoli, parru. 

Solivean, m. tvuolitainen, pieni parru. 
Sollicitation, [ harras 1. kiihkeä 

Pyyntö, anomus |. waatimus; walwo⸗ 
minen (riita-afiain). 

Solliciter, v. a. yllyttää, kehottaa, 
tiihottaa; hartaasti 1. kiihkeästi pyy- 
tää, anoa 1. waatia; malmoa (rtita- 
ni s. son juge, käydä tuomarilla 
afianja puolesta puhumasja. 

Solliciteur, euse, 4. hakija, ano- 
mukſen antaja; walwoja, afian-ajaja; 

= oman 1]. muiden riita-afian puolesta 
tuomaria puhuttelema; puolustaja. 

Sollicitude, f. Boito, huoli, huolen» 
pito, murhe. 

Solmifier, £. Solfier. 
Solo, m. folo, fololaulu, folokappale. 
Solstiee, m. päimäns-feifahdus. 
Solsticial, ale, adj. päimän-feifah- 

dus, päimän-feijahdusta koskea. 
Solubilité, f. mahdollijuus tulla rat. 

laistulfi; linkenematfuus. 
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Solable, adj. jota on mahdollinen 
ratkaista; liukenewa. 

Solution, f. felmitys, fuoritus: lin. 
woitus. 

Solvabilité, j. makſunkyky, malſun⸗ 
waraiſuns. 

Solvable, adj. matſunwaraiuen, mal- 
fuun kykenemä. 

Somatologie, /. oppi ihmisruumiin 
kiinteistä aineista. 

Sombre, adj. fynftä, jylhä, pimeä, 
fumea, tumma; folffo, faibolas, ſynk⸗ 
fämielinen. 

Sombrer, v. n. (laiw.) fufertua, faa- 
tua; füüntää (fetoa). 
Sommage, m. päimätyö bemofella 

maausomistajalle. 
Sommager, v. a. warustaa tynny⸗ 

rinpäät fabbenfertaifila mwanteilla. 
Sommail, m. matala (järmesjä). 
Sommaire, adj. fummittainen. — 

m. Yhteenmeto, fupistettu fifältö. 
Sommairement, adv. fummittain, 

lyhykäifesti; jummasfja. 
Sommation, /. waatimus, kehotus; 

haasto, manuu, manans; yhteenlasku. 
Somme, /. fuorma, talla, fuormal- 

linen; ſumma; lyhyt ulostweto, ſupis⸗ 
tettu fijältö; bête de s., metojubta; s. 
de verre, lafilistu; s. toute, en s., 
Iyhykäifesti; s. totale, paume, lop⸗ 
puſumma. — adv. failli yhteenlasket⸗ 
tuna, lukuun otettuna. 
Somme, m. uni, uninahdus, nukah⸗ 

bus; faire un s., nutahtaa. 
Sommeil, m. uni, unifuus; unte 

fuus; avoir s., on uni. 
Sommeiller, v. n.nufabtaa, ninaptaa. 
Sommelier, ière, s. fe jofa talosja 

hoitaa ruofawarat, fellaria ja työkkiä, 
emännbitfijä, howimestari. 

Sommellerie, f. emännöitfijän, hos 
mimestarin mirla ; ruofasaitta, ruoka⸗ 
lammio. 

Sommer, v. a. füsleü, maatia, ke⸗ 
ottaa, pakottaa; s. une place, waa⸗ 
tia linna antaumaan; s. gn de sa 
arole, waatia lupausta täyttämään; 
askea yhteen. 
Sommet, m. Guippu, kukkula (myös 

kuw.); (mittaust.) fulman kärki; (kasw.) 
heteen ponfi; le doube s., parnasfi; 
le s. de la tête, päälali, kiire. 
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e Sommier, m. ylbstanto⸗ 1. tasfa- 
trja. 
Sommier, m. työhemonen, jubta; 

jouhimatrasfi; urkuin palkeet; ylim⸗ 
mäinen kiwi pylmääsjä joka de 
Tannattaa; alusparru; (firiap.) pais 
nintanfo. 

Sommiöre, f. eräs willajarfin laji; 
nuora jolla jatulafuorma fidotaan be- 
wofen fellään. 

Sommité, di buippu, kärki, kukkula; 
asw.) fuffalastwin, penfaan, ofjan 
atwa 1. pää; (tu1m.) pintapuolt; — 

8-8, pl. les s. sociales, yhteiskunnan 
mainioimmat bentilüt. 
Somnambule, s. ja adj. unisja-läs 

wijä. 
Somnambalisme, m. unisja käwele⸗ 

minen. 
Somnifère, adj. unettama, uuta mais 

Tuttama. 
Somnolence, f. unitauti, uneliais 

Uus. 
Somnolent, nte, adj. unitautinen, 
mA , 

Somptuaire (p ääntyy), adj. loi s. 
ali ylelifyyttä astaan ? 

Somptueusement (p ääntyy), adv. 
prameasti, komeasti. 

Somptue euse (p ääntyy), adj. 
ramea, ämeriäs, Pomea; fomeutta ra- 
astawa. 
Somptuosité ääntyy), f. pra- 

meus, tomeus, ylellifyys. 
Son, 84, pron. hänen, fen, nſa (-njä); 

pl. ses, hänen, -nja (-nfä). 
Son, m. lesteet, listin, faunat. 
Son, m. ääni, ſäwel; raitfu, kaiku. 
Sonate, f. fonati (mufiliteos). 
Sondage, m. (meriw.) luotaaminen, 

peilaus; (Gir.) aawan pohjau foette- 
leminen 1. tutfiminen. 

Sonder, v. a. (meriw.) luotata, pei- 
lata; foetella haaman pohjaa; (kuw.) 
tutkia, urkkia. 

— Sondeur, m. Iuotaaja, peilaaja; tut- 
Tija, urllija. 

Songo, m. unen⸗äks, unelma. 
..S0nge-Creux, m. uuelfija nnenuüs 

tijä; haamelfija; falawibainen 1. fawala 
ihminen. 

Songe-malioe, m. jofa miettii pas 
hoja juonia. 
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Songer, v. a. unelfia, nähdä uuta 
— p». nm. miettiä, ajatella, hankkia; a 
creux, baaweffia; miettiä pahoja juo 
nia. 

Songenr, m. unelfija, unen-nälijä. 
Sonica, adv. fanotaan fortista, jota 

oikealla Getkelä lyödään efitn (korttipe» 
lisſä); (kuw.) oikealla hetkellä, hymwään 
ailaan. 

Sonna, f. Sunna, lirja jola fijältää 
mubhametilaisten wanhat tarut. 

Sonnaille, f. fello, kolkka, rämppä 
Sonnailler, v. a. ja m. foitella. 
Sonnailler, sn. kellolehmä, elillo 

jonka laulasja on fello. 
Sonnant, nte, adj. helijemä, filife 

wä; horloge s., Iyömätlello; à l’heure 
s-e, Pellon [yömältä; à quatre heu- 
res s-es, neljä [yömältä, täsmälleen 
4:ltä; espèces s-es, loma raba. 

Sonner, v. n. belistü, Lilistä, raik⸗ 
tua, luulua, ääntyä; foiba; lyödä (tel: 
[08ta]; les vèpres sonnent, eftoofel- 
lot ſoiwat. — v. a. joittaa; foitta- 
malla futfua; toitottaa; ne s. mot, €i 
hiiskua fanaakaan; il est midi son- 
né, fello on lyönyt kalfitoista. 

Sonnerie, /. foittaminen, felloin foit- 
to; tirkonkellot; Iyömälaitos fellosfa; 
merfin-anto toriven toitotukjella. 

Sonnet, m. fonetti, eräs 14 riwineu 
runo. 

Sonnette, f. mähäinen kello, poro- 
tello, lulluunen, lalkka; juntta. 

Sonnettier, m. felojen, fulfusten 
walaja. 

Sonneur, m. foittaja; s. de cor, 
tormenpuhaltaja. 

Sonnez (ez= e), m. fuufi filmä 
laitisfa beitetyisfü noppafisja, kunto 
jet kaikki. | 

Sonomètre, m. äänenmittans-fone. 
Sonore, adj. heleä, raitea, helijemwä. 
Sonorement, adr. beleüsti j ue 
Sonorité, F4 heleys, rotan 
Sopear, f. miemos, tainnos, bor 
8 

" Bopha, Sophi, 1. Sofa, Sofi 
Sophiame, = m. [ofiemo, Gairauttawe 

päätelmä, mwiijastelu. 

fi kunopahuja: ——— 
— KAS mwiifastelija. 
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Sophistication, f. wäärentiminen 
(lullan ja brogien). 

Sophistigue, adj. fofistillinen. 
Sophistiquer, 7. n. efitellä hairaut⸗ 

tamia, fofistilifia päätelmiä, wiiſas⸗ 
o. — v. a. määrentää (kultaa, dro⸗ 
ia). 

g Sophistiguerie, f. wiifasteleminen, 
jofistan menetystapa; määrentäminen. 

Sophistigueur, m. fofista, mwiifastes 
lija; määrentäjä. 

SODOF, m. mienios, tainnos, horros. 
Soporatif, ive, adj. uuettama, mie- 

mo8stnttama. — m. 1nettama lääke. 
Soporeux, eue, adj. unitautia mais 

Yuttawa. 
Soporiföre, Soporifigue, adj. unet. 

tama. 
Soprane, Soprano, m. fopratti, for” 

tein ſäwel; foprani laulaja. 
Sor, Sorot, adj. m. [. Saure. 
Sorbe, f. pihlajamarja. 
Sorbet, m. fofe fitruunasta, foferista 

ja ambrasta; fiitä tehty juoma, forbe- 
tijuoma. 

Sorbétière, 1. Sarbotière. 
Sorbier, m. pihlaja. 
Sorbonique, f. inmaluns-tieteen toh⸗ 

torin mäitelmä. 
Sorboniste, m. jumaluus-tieteellinen 

tohtori. 
Sorbonne, PA jumaluus-tieteelinen 

ojalunta Parifin yliopistosja. 
Sorcellerie, f. noituus, noituminen, 

fotbtiminen. 
Sorcier, ière, s. uoita, noita-afka, 

noituri, melho; (kuw.) pahanselkinen 
ihminen. 

Sordide, adj. likainen; Halpa, ilkeä; 
Titfas, faita. 

Sordidement, adr. lifaifesti ; ilkeästi, 
titfaasti. 

Sordidité, f. fifaifuus; titfaus. 
Soret, adj. m. 1. Saure. 
Sorie, f. pestyt espanjalaifet farit- 

fanmillat. 
Sorite, m. witjapäätelmä. 
Sorne, /. wafarantaleet. 
Sornette, f. loru, lörpötys. 
Sororial, ale, adj. fifaren-; part s-e, 

fifaren oja. 
Sort, m. fobtalo, onni, ſallimus, elä- 

män maibe; arpa, armanbeitto, arpo- 
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minen; noituns, melhous; le s. en a 
décidé, arwalla määrättiin; donner 
un s. à an, noitua ]. lumota jluta. 

Sortable, adj. fopiwa, mukava. 
Sortant, adj. sn. numéros 8-8, nu 

merot jotla arpomifesja mebetüän; luo⸗ 
puma (mwirasta, wourasta j. m. f.). — 
m. lähtemä, ulosmenemä henkilö. 

Sorte, f. laji, laatu; tapa; de la s., 
filä tamalla, fiten; de, en s. que, niin 
että; toute s., faifenlaista; en guel- 
gue s., lajihinja, johonkin määrään, 
joinfin määrin. 

Sortie, /. ulosläyminen, -menemi- 
nen; wienti, ulosmienti (tawarain); 
ulosmentämä, ⸗käytäwä; (Tum.) Leino, 
neuwo, apu; Hyökkäys ]. ryntäys lin. 
nasta 1108; karkaus, isketys (pubeesfa, 
lirjotulfisja); hyökkäysportti linnasfa. 

Sortilöge, m. noituus, melhous. 
> Sortir, v. n. fäydä 1. lähteä 11108, 
jättää, heittää, (sur gm) hyörätä. las 
rata; tulla ]. päästä jatlin; (kui.) 
luopua; poiketa; heittää; fyntyä, faaba 
affunfa; puhjeta, tulla näkymiin, [fus 
lista, faswista]; la rivière sort de 
son lit, jofi noufee yli vreunojenja. — 
v. a. päästää ulos; auttaa ulos; au s. 
de. lähtiesfjä, mennesfü, lopusia. 

rtir, v. a. (lafit.) faaba, ſaawut⸗ 
taa. 

Sot, sotte, adj. tuhma, hullu, bupfu, 
ylfinkertainen, narrimainen. — s. tuh⸗ 
muri, hupfu. 

Sotie, f. ilweilys, farfi. 
Sot-1'y-laisse, m. ra8mwmapylly linuun 

perüpuolesfa. 
Sottement, ado. tuhmasti. 
Sottise, f. tuhmuus, yljinkertaijuus, 

Bupiuus; tuhma pube ]. teko, törkeä 1. 
larfea fana, häwyttömyys. 

Sottisier, m. [ystillisten ja nauret- 
tawien lorujen, juttujen ja laulujen 
toloelma; tuhmuulfien laslettelija. 

Son, m. äyri 1/3 livre'esta; s. à 
s., wähin erin. 

Soubail, 1. Sous-bail. 
Soubarbe, f. Sous-barhe. 
Soubassement, m. jalla pilarin alla; 

timijalla rafennutjen alla. 
Soubresaut, m. hypähdys fimulle (he 

wofen); tölmäys (maunnjen); (kuw.) 
wastus, tapaturma, töimäys. 

4 
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Soubrette, f. feuramamfelli; fama- 
rineitjy; juonikas palmeluspiita. 

Soubreveste, /. eräs hihaton nutta. 
Souche, f. puunfanto; puupöllka; 

eftsifä, kanta-ifä; ſawnpiippu, lorsteint; 
wefiputfi fuihkulähteesjä; poisleikatun 
fuittilebben kirjaan jäännt renna; tols 
Wwana, tollo; faire s., olla fufubaaran 
fantasijä; succéder par s., fufubaa- 
roittain periä. 

Souchet, m. alin ferros kiwilonhok⸗ 
fesfa; eräs faswifulu cyperus; eräs 
amerilalainen fuorja. 

Souchetage, m. fantofatfelmus met- 
jänhakkluun jälkeen. 

Souchetour, m. metjäntarlastaja. 
Souchever, v. a. forjata pois liv 

wenmurut timilouholjesta. 
Soucheveur, m. jofa forjaa kiwen⸗ 

murut fimiloubotiesta. 
Souci, m. huoli, murhe; un sans-s., 

huoleton ihminen. 
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Sondrille, m. juoppo fotamies. 
Soudure, f. juotos, nutos; jnotto- 

patffa, -fauma; juotin, juotos-aine. 
Soufflage, m. lafinpuhallus; laiman 

wuoraus. 
Souffle, m. puhku, leuhka, puhallus, 

Hengähdns, henki; (kuw.) fafainen mais 
utus. 
Souffier, r. m. puhaltaa, woblua, 

(äähätä, puhklaa. — v. a. puhaltaa; 
(tum.) fuisfaa; lietjoa; (kuw.) yllyt⸗ 
tää, liihottaa; puhaltaa jammulfiin; 
puhaltaa pois; puhaltamalla pullistaa; 
puhaltaa (lafia); kuiskata 1. hiljaa lu⸗ 
lea näyttelijälle hänen rollinja; olla 
fun ſäkkinä, panna jlulle janat fuu- 
hun; fiepata pois; wuorata latma; s. 
l'orgue, polkea urluja; s. un canon, 
jäähdyttää tykki. 

Soufflerie, f. paljelaitos, palkeet 
uruisfa. 

Soufflet, m. palkeet, ltetfin; wau⸗ 
Souci, m. rinfiluffa (calendula); nuin Poppa; Pormapuusti; wastus. 

s. d’eau, de marais, rentuffa, fam- 
mafontutfa (caltha palustris). 

Soucie, f. maafotta. 
se Soucier, v. r. (de) huolia, pitää 

huolta. 
Soucieux, euse, adj. huolellinen, 

huolestunut, lewoton. 
Souclavier, {. Sous-clavier. 
Soucoupe, 7. teemati, tasfi; tarjo- 

tin. 
Soucrillon, m. eräs ohran laji. 
Soudain, aine, adj. älillinen, äfti- 

armwaamaton, pikainen. — adrv. älki⸗ 
armaamatta. 

Soudainement, adv. ällisarmaamat- 
ta, pilaijesti. 

Soudaineté, f. pifaifuus. 
Soudan, m. (manf.) egyptiläinen 

fuitani. 
Soudard, Soudart, m. wanha fota- 

1108. 

pure, fali. 
Souder, v. a. juottaa 1. uuttaa Po» 

toon. 

Souffletade, /. lorwapuustien fimal- 
taminen. 
N Sonffieter, v. a. lyödä formapuus- 
ia. 
Souffloteur, euse, s. jola on pifai- 

nen formapuustia fimaltelemaan. 

Souffleur, euse, s. jota mohlii, lää- 
hää, publaa; rollin fuisfaaja, fuf- 
flöri; tormaanluisluttaja; tsantekijä ; 
s. d’orgues, urluin poffija. 

Soufflure, f. valko lafisfa 1. walin- 
naifesja. 

Souffrance, /. fürfiminen, tusta, 
waiwa; (latit.) fallinta paitfi laillista 
welwotusta: cet égout n’est pas une 
servitude, c'est une s.; toistaleffi lyk- 
fääminen: cette affaire est en s. 

Souffrant, nte, adj. fürfimäinen; 
tärfimällinen. 

Souffre-douiour, m. fyntipulki, ih⸗ 

Soude, f. fuobafaswi; fuobafnola ; s. minen, eläin jota faiffi pahoin pitä- 

Souffreteux, euse, adj. hädän-alai- 
nen, hätääntynyt, mwaimainen; kiwul⸗ 

Soudiviser, Sous-diviser, 1. Sub- | loinen, tuslabinen. 
diviser. 

Soudoir, m. juotin. 
Soudoyer, v. a. palfata. 
Soudre, v. a. liutoentaa. 

Souffrir, v. n. Tärfiä, tuutea mwai- 
maa, tuskaa; tärfiä mahinkoa, fortoa; 
Wwabingoittua, turmeltua, tulla pilalle. 
— v. a. lärfiä, kestää; fumaita. 
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Soufrage, m. rilittäminen. 
Sonfre, m. villi, tulikimi. 
Soufrer, v. a. rilittää. 
Soufroir, m. astia 1. huone jo8fa 

willoja 1. filkkiä rilitetään. 
Sougarde, Sougorge, 1. Sous-g... 
Sonhait, m. toiwo, tahto, mielihalu; 

à 8., mielen mulaan; à vos s-s, jus 
mal” auta 1. awukſi (aimastamalle). 

Souhaitable, adj. toimwottawa. 
Souhaiter, 7. a. toimoa jlin; toi» 

wottaa jlulle. 
Sonillard, £. Brise-glace. 
Souille, /. rapakko 1. tulju misjä 

metfäfiat rypemät. 
Soniller, v. a. li'ata, [ilaista, tab- 

rata, fo'aista, faastuttaa. — v. n. ry⸗ 
pei. — Se 8., v. 7. tahrata 1. faas- 
tuttaa itfenfü. 

Souillon, m. ja f. jota maatteitanja 
tahraelee; likainen kyölkipiila. 

Souillure, f. lifa, (aasta; (kuw.) bü- 
peä, epäkunnia. 

Soûl (1 ei äänny), soûle, adj. tyl- 
lästynyt, ralvittu; juopunut; (kuw.) 
fnuttunnt, kyllästynyt. 

Soûl, m. kylläkſenſä faaminen, kyl» 
lästye. 

Soulagement, m. lohdutus, liewitys, 
hotma, Helpotus. 

Soulager, v. a. mähentää 1. helpot 
taa fuorma; auttaa, huoittaa, wirwot⸗ 
taa; lohduttaa. — Se 8., v. r. helpots 
taa työtänjfä; liementyä; tyydyttää non: 
nontarivetta. 

Soulandre, f. Solandre. 
Soûlant, nte, adj. ramitfewa. 

= Soûlard, rde, Soflaud, aude, adj. 
ja s. juoppo, juoppolalli; ahmatti. 

Soulas, m. (wanh.) lohdutus. 
Soulcie, f. Soucie. 
Soûler, v. a. kyllästyttää; ylen ra- 

vita; juomittaa. — So 8., v. r. juo⸗ 
pua, päihtyä. 

Souleur, f. jäitähdys, kauhu. 
Soulèvement, m. tuohuminen : s. des 

flots: s. du coeur, futvotus; meteli, 
hälinä. 

— Soulever, v. a. nostaa, tohottaa; 
fiihottaa 1. yllyttää kapinaan; fuutito 
taa, harmittaa; ottaa pubeelfi: s. une 
question. — v. n. le coeur lui sou- 
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lève, häntä fumottaa. — Se 8., v. r. 
yltyä ]. rumweta kapinaan. 

Soulier, m. fenfä; m'avoir pas de 
s-s, olla aiman föyhtynyt; être dans 
ses petits s-s, olla ahtaalla. 

Souligner, v. a. alta miimottaa. 
Souloir, v. n. (wanb.) pitää tapana. 
Soulte, /. täydennysſumma jolla pe: 

villisten 1. ofaffaiben ofat tafataan; s. 
de compte, f. Solde. 

Soumettre, v. a. faattaa 1. lasten 
mallan alle; mallottaa; lykätä jlun tut- 
littawatfi, tarfastettawaffi — Ses., 
v. r. antautua jlun wallan alle, tai- 
pua, myöntyä. 

Soumis, ise, part. ja adj. wallan 
alle faatettu; nöytä, kuuliainen, alam⸗ 
mainen. 

Soumission, f. nöyryys, alammai- 
11118, luuliaifuus; alammaifjuuden tun- 
Nustus; tarjomus urakalla hankkimi- 
feen; faire sa s., tehdä tarjomus, fis 
toutua määräjumman maffnun, ilmot: 
taa tyytymänfä annettuun päätökjeen; 
— 8-8, pl. funnian-ofotus; alammais 
(uuden tunnustus. 

Soumissionnaire, s. tarjomuljen te- 
tjä 1. määräjumman maljuun tarjou- 
tunut. 

Soumissionner, v. a. tehdä tarjo- 
mus, fitoutua määräfumman maffuun. 

Soupape, /. benfiläppü, benfitieli; 
läpäke, tuhotin; baniffa, tappi. 

Soupçon, m. epäluulo; armelu; ais 
be; Gipu, rabtu. 

Soupoonner, v. a. luulla, maroa, fai- 
hekſna; armella. 

Soupçonneux, euse, adj. epäluuloi= 
nen, kaihekſuwa, luulotkas. 

Soupe, f. foppa, liemi; ohut leiwän⸗ 
wiipale liemen feasja; s. de pain, lei⸗ 
wänwiipale; mettre des s-s dans le 
bouillon, tailler la s., leifata (eimän- 
palafia lihaliemen fefaan; s. grasse, 
lihaliemi; s. maigre, wefiliemi; s. an 
lait, maitowelli; jes la s., alusta faat- 
fa; cheval s. de lait, maaleanteltai- 
nen bewonen. 

Soupente, 7. fannatusbibna wau- 
nuisfa; feffübthna, syö; fawa 1. parwi 
kyökisfä 1. tallisfa. 

Souper, v. n. [yödä ikallista. 
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E Souper, Soupé, m. illallinen, ehtools 
inen. 
Soupeser, v. a. nostella takkaa, kuor⸗ 

maa armwostellaljenja fen painoa. 
Soupeur, m. jonka paras ateria on il» 

lallinen, jonka tapa on fyövdä illallista. 
Soupied, f. Sous-pied. 
Soupier, ière, s. jola mielellään fyö 

lientä. | 
Soupière, f. liemikulho, [oppamalja. 
Soupir, m. huolaus; pauft (mufi- 

fisfa); paufimertti. 
Soupirail, m. henfiläpi, huokoreikä; 

kellarintorwi. 
Soupirant, m. ihailija, armastelija. 
Soupirer, v. m. huoata, huolailla ; 

s. après, ifämöitä ]. haluta jfin. — 
v. a. huoata jlin. 

Soupireur, m. buofailija. 
Souple, adj. nuortea, norea, notkea, 

folja; notkea, Pemeä, ketterä; nöyrä, 
taipumainen, fopuifa, myöntyvä. 

Souplement, ado. nuorteasti, j. x. €. 
Souplesse, f. nuorteus, noreus, not- 

lens, ketteryys; nöyryys, taipumaifuus, 
fopuifuus. 

Souquenille, /. taWinuttu, metfo. 
Souquer, v. a. (laiw.) furrata kiinni, 

pingottaa. 
Source, f. lähde, bete, lähteenfuoni; 

fynty, allu; fyntyperä; cela coule de 
8., fe fujuu, on luonnonperäistä ja 
elämää. 

Sourcier, m. laimontlatjfoja. 
Sourcil (| ei äänny), m. kulmakar⸗ 

wat, filmäkarmat. 
Sourcilier, ière, adj. lulmakarimo- 

jens, fulmalarwoibin fuuluma. 
Sourciller, v. «n. liikutella 1. rypis- 

tää fulmafarmwat. 
Sourcillenx, euse, adj. fortea, yle⸗ 

mä; ylpeä, jyljeä, tyly. 
Souroront, m. bapantaali. 
Sourd, rde, adj. luuro; fumea; dä» 

netön, hiljainen, falainen; jymifemä; 
mittaust.) quantités s-es, irvationalis 
uwut; pierre s-e, ous tallistimi; 
lanterne s-e, falalybhty. 

Sourd, rde, s. fuuro ihminen. 
Sourdand, aude, adj. ja s. mwübü 

funuloinen, buonofuuloinen. 
Sourdement, ado. tumeasti, Hiljaa, | 

jymifewästi; falaa, falamihtkaa. 
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Sourdine, f. fielipibtt (foittimisfa) : 
pibüle Iyömisjä taskukekoisja; à la s., 
jalamihlaa. 

Sonrd-muet, ette, adj. ja s. fuuro- 
myltä. 

Sourdre, v. n. ublua, fummuta: 
(kuw.) fyntyä, tulla. 

Souriceau, m. hiiren poikanen. 
Souricière, f. hiirenlouklu, -fadin. 
Souriguois, oise, adj. biirenr, Hiis 

viä loskema. 
Sourire, v. n. hymyillä, naurahtaa. 

N Sourire, Souris, m. hymy, naurab- 
us. 
Souris, f. noulfahiiri. pieffo; cou- 

leur gris de s., btirenfarwa; cheval 
8., biirifta. 

Sournois, oise, adj. ja s. luihu, fa. 
lamwihainen, umpimielinen. 

Sous, prep. alla, alle: se retirer s. 
une ville, wetäytyä taupungin fno- 
jaan; être s. le feu d'un bataillon. 
olla alttiina pataljonan tulelle; che- 
val s. poil noir, musta hewonen: 
être s. les armes, feifba ajeisja; at- 
fana: s. l'empire, feifarimallan at- 
fana; s. peu, s. peu de temps. tm: 
nen pitkää, pian, Lohtafillään; ehdolla, 
alla. s. peine de la vie, hengen 
uhalla; s. votre bon plaisir, teidän 
fuofiokaune; s. un faux nom, wüä- 
tällä nimellä; s. ce rapport, fiinä 
fuhteesja; affirmer s. serment, walalla 
wahwistaa; s. main, falamihlaa. 

Sous-affermer, v. a. wourata won: 
raajalta; mourata toifelle mitä itfe on 
Wourannut. 

Sous-amendement, m. uufi paran- 
nus⸗ 1. muutos-ehdotus ennen tehtyyu 
efitykjeen. 

Sous-amender, v. a. efittää untta 
parannuss ]. muutos-ehdotusta ennen 
tehtyyn efitykjeen. 

Sous-arbrisseau, m. penfas. 
Sous-bail, m. ?. Sous-ferme. 
Sous-bande, f. tapin-alus, -laakeri 

(tylisjä). 
| Sous-barbe, 7. bewofen leuan tuo- 
panne, leukaperä: laimantynkä mweistä- 
möllä; isku mwastoin leukaperiä. 

Sous-barque, f. päällimmäinen lan 
|taparras jokisalulkfesja. 
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Sous-bibliothécaire, m. firjaston 
ali» 1. waraboitaja. 

Sous-cap, m. (laim.) työnjohtaja 
mwarastohuoneesfa. 

Sous-clavier, iöre, adj. folisfuun 
alla olema; veine s-e, folisluun ſuoni. 

Souscripteur, m. tilaaja, allelirjot» 
taja. 

Souscription, F. 
laus; tilauslista. 

Souscrire, v. a. allelirjottaa; s. à, 
hymälfyä, juostua, myöntää; s. pour, 
tilata. 

Sous-cutan6, 66, adj. nahan alla 
olema. 

Sous-déléguer, 1. Subdéléguer. 
Sous-diaconat, m. ali-biafonut wirla. 
Sous-diacre, m. ali⸗diakoni. 
Sous-diviser, f. Subdiviser. 
Sous-dominante, f. neljäs ſäwel pe- 

rusfämelestä. 
Sous-double, adj. puoli, puolta wä- 

hempi. 
Sous-doublé, 6e, adj. tahtia jaettu. 
Sous-entendre, v. a. ymmärtää 1. 

täfittää jlnn fanan ]. lanfeen alta, fa- 
nomatta ymmärtää. 

Sous-entendu, ue, part. ja adj. ſa⸗ 
nan alta fäfitetty. — m. ja 

Sous-entente, f. ajatuljisja tehty 
ehto, laufumaton ehto, jalainen mutka. 

jovus-faite, m. tynkläpuu harjahirren 
alla. 

Sous-ferme, f. wonraaminen wous 
raajalta. 

Sous-fermer, 1. Sous-affermer. 
Sous-fermier, iöre, s. [. Arrière- 

fermier. 
Sous-fröter, v. a. toifelle mourata 

wourattu laiwa. 
Sous-garde, f. waro-pidäke pysfyn- 

lulusfa; faart litpafimen päällä. 
Sous-gorge, f. leutabibna päitfi- 

misjä 

allekirjotus; ti- 

Sous-jape, f. alushame. 
Sous-lieutenance, f. aliluutnantin 

wirla. 
Sous-lieutenant, m. aliluutnanti. 
Sous-locataire, m. ja f. jola hyy⸗ 

ryläijeltä hyyrää. 

rääminen, 
Sous-location, f. hyyryläijeltä | 

Sout 

Sous-louer, v. a. antaa hyyrylle hyy⸗ 
rättyjä huoneita; hyyrätä hyyryläijeltä. 

Sous-maitre, m. alisopettaja. 
Sous-manant, m. mälitupalainen, it- 

felinen; alustalainen. 
Sous-marin, ine, adj. meren poh⸗ 

jalla olema, wedensalainen. 
Sous-médiante, f. uudes fämel pe- 

rusfümelestü. 
Sous-multiple, adj. jota tajan mes 

nee ufeampia kertoja tjompaan lukuun. 
Sous-officier, m. aliupfieri. 
Sous-orbitaire, adj. filmäkuopan alla: 

olema. 
Sous-ordre, m. fäsfynsalainen, alla» 

olema, alustalainen; en s., apulatfena, 
mwaramiehenä, toijesja fijasia. 

Sous-pied, m. jaltabibna (houſuisſa). 
Sous-préfecture. j. aliprejeltin, ali» 

maaberran boibosfa olema alue; bü- 
nen Wwirfasailanfa, afuntonfa 1. wirka⸗ 
huoneenja. 

Sous-préfet, m. aliprefelti. 
Sous-scapulaire, adj. lapaluun alais: 

nen. 
. Sous-seorötaire, m. ali-waltiofih-- 

tieri. 
Sous-sel, m. (tem.) emüffimüinen: 

ſuola. | 
Sous-signé, 66, adj. allekirjottanut.. 
Sous-sol, m. pellon anffo. 
Soustraction, f. jalaa mieminen. pi. 

dättäminen itfekenjä; jalaaminen; wal⸗ 
taus, otto; mähennyslasku, mähennys; 
s. faite de, fiitä mähennettyä. 

Soustraire, v. a. falaa miedä 1. 
pidättää itſellenſti, falata; niukentaa; 
(à) päästää, pelastaa; (laskuop.) wä⸗ 
hentää. — Se s., v. r. (à) metäytyä. 
pois, kätkeytyä, pelastautua. 

Sous-traitant, 1. Sous-fermier. 
Sous-traité, m. 1. Sous-ferme. 
Sous-traiter, !. Sous-affermer. 
Sous-triple, adj. jola menee ijout- 

paan lukuun tajan kolme kertaa. 
Sous-ventrière, f. watſawyð. 
Soutane, /. eräs pappismwiitan laji;. 

(kuw.) pappisfääta 
Soutanelle, /. lyhyt pappistviitta. 
Soute, f. Soulte. 
Soute, f. (laim.) fäily, [äiliö 1. ko⸗ 

mero laiman pohjalla. 
Soutenable, adj. jota on mabbolli- 
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nen puolustaa, fäilyttää 1. kestää; fes] Soy, m. foija. 
tettävä. Soyerie, 1. Soierie. 

Soutenant, m. respondenti. Soyeteur, m. filfinfutoja. 
Soutenement, m. tynkä, pönkkä; puo- Soyeux, euse, adj. fiffinfefainen, 

lustuskirje (oikeuteen); tiliä mwalaife-" filkkikäs; fiffinbieno; ſilkinkarwainen. 
wat todistuslkirjat. | Spacieusement, adv. tilamasti, atva- 

Souteneur, m. pelihuoneen, portto» rasti. 
lan tjäntä. Spacieux, euse, adj. tilama, awara. 

Soutenir, v. a. fannattaa, tufea;| Spadassin, m. tappeltja. 
(fuw.) elättää, ylläpitää, pitää wois| Spadille, m. pata-üsfü lomberipelisfä. 
masja, faunattaa, tukea; puolustaa, | Spahi, m. turffilainen ratfumies. 
pitää puolta; kestää, kärfiä; rohkaista, Spalme, m. laimanteriva. 
wabhivistaa; s. une dépense, fuorit | Spalmer, v. a. terwata laimwa. 
taa malju; s. une conversation, fans: Spalt, m. fpati, wuojukiwi. 
nattaa J. pitää woimasſa fansfapube.. Sparadrap, m. fantaalle lemitetty 
— Se 8., v. r. pyſyä pystysjä; fans ! laastari. 
nattaa itjenjä; pyſyä woimasſa, tuns, Spare, m. lahna; (wanb.) eräs fei- 
nosſa, armosfa; pitää puoltanfa, kestää. : hään laji. 

Soutenu, ue, part. ja adj. yhtämite: Sparganose, f. rintojen paijuminen 
tainen, tajainen. maidosta. 

Souterrain, aine, adj. maan-alai- Spargoule, f. Espargoutte. 
nen. — m. maan-alainen käytämä, hol- |  Sparsile, adj. hajallinen [tähdistä). 
qui ]. kellari; (kuw.) falatwebte. Sparte, m. espartoruoho (stipa te- 

Soutien, m. fannatin, perustus; | nacissima). 
(fuw.) tura, tuli. | Sparterie, f. tehdas misjä fudo- 

Soutirage, m. wiinin laskeminen taan mattoja espartoruohosta; espar- 
astiasta toijeen. toruohoifet matot. 

Soutirer, v. a. lasfea miini toijesta | Spasme, m. wärwe, mwärmwiäinen, 
astiasta toifeen; peijata jlulta. wärwäinen, puistutus. 

Souvenance, f. (wauh.) muisto, | Spasmodigue, adj. wärweellinen, 
muistelma. puistuttawa, fuonenmwedon tapainen. 

se Souvenir, 7. r. muistaa, muis : = mörmei : 
tella, johtaa mieleenfä; il me souvient, NY Ae TT J. oppi märmeistä ja 
muistan, joutuu mieleeni. ' Spath (t ääntyy), k. Spalt. 

telma; muistomerlki; muistiinpanos| Spatheux euse, Spatique, adj. (pa: 
Hirja. , . l'tinfefainen. | 

Souvent, Souventefois, ads. uſein. Spatule, /. laastarilasta. 

yöauerain, aine, adj Win Kofein;| Speantre, m. (man$,) nti ? 9 s . . k e, . 

mala); un remède s., blen iaitute! Spécial, ale, adj. erinäinen, erin- 
taa, faiffia parantaiva lääke; prince | ainen, erithinen; par grace s-e, 
… itjemaltias ruhtinas; cour s-e, for: rityiſestäa armosta; homme s., ert- 
tein oikeusto ? ? tyijesjä opinhaarasja, afiasfa erittäin 

° oppinut mies. Souverain, m. forfein wallanpitäjä, . raan 00 
eſiwalta; hallitfija, itfewaltias, yin! Spécialement, adv. eritvyijesti, erit: 

täin, nimen-omaan. waltta$. 
Souverainement, adr. forfeimmasja; Spécialiser, v. a. eriljenjä nimittää 

määräsjä, ylimäärin ; rajattomalla wal- 1. Tuetella. 
lalla, itjewaltiaasti. 1 Spécialité, f. erityilyys, erityinen 

Souveraineté, f. ylin walta, halli- ſeikka L. kohta; erityinen tiede 1. opin- 
tuswalta, hallitus; efimaltius, ykfin- haara; mwarfinainen taitamuus jokin 
walta, itfewalta; ballitfijan arivo. erityiſesſä opinhaarasfa; erityistoimi; 
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erityinen rahanmääräys fäättyyn tars 
kotukſeen. 

Spöcieusement, adv. launistellen, 
kaunistamalla. 

Spécieux, ouse, adj. faunistettu, ul- 
fofullattu, todennäköinen; arithméti- 
que s-e, (wanb.) algebra. 

Spöciflcation, f. erityis-Iluettelo. 
Spécifier, v. a. yljittäin luetella, ni⸗ 

men-omaan luetella. 
Spécifique, adj. omituinen, warſi⸗ 

nainen, erttyijesti jokin kuulua 1. ſo⸗ 
piwa; pesanteur s., omituinen paino. 
— m. lääke joka on erittäin fopima 1. 
tautiin omanfa. 

Spécifiquement, adv. twarfinatfesti, 
let; nimen-omaan, erifohtai- 
esti. 
Spécimen (en = een), m. opinnäyte, 

opinkoe. 
Spectacle, m. näytelmä; näkö, kat⸗ 

feltaiva; salle de s., näytelmähuone; 
être en s., olla faitfien katſeltawana; 
se donner en s., afettua faiflien näh: 
täwäkſi, wetää kaikkien huomio puo: 
leenfa; servir de s., olla faillien pill= 
fapuuna; pièce à s., näytelmä josja 
on paljon häärinää. 

Spectateur, trice, s. fatfelija. 
Speotro, m. Game, menninfäinen; 

hoikka, laiha ja felmeä ihminen; eräs 
lyönteifen lajit; s. solaire, aurinko⸗ 1. 
1wärilumva. 

Spéculaire, adj. pierre s., peililimi, 
feleniti; (wanb.) science s., peilinteon 
taito. 

Spéculatour, m. (wanb.) tähtitut- 
fa; pörfikeinottelija. 

Spéculatif, ive, adj. miettimäinen, 
tutlimainen, mietinnöllinen; teorialli- 
uen. — m. haamelfija, mwaltiotietäjä. 

Spéculation, f. tieteellinen miettimi- 
nen, ſywä tutkiminen; teoria; tauppa-, 
afioimis-yrittely. 

Spéculatoire, 1. Météorologie. 
Spöculer, v. a. tähdätä, tarkasti kat: 

ſella. — v. m. (sur) miettiä, tuumia. 
Spéculum (um — 00m), m. monen- 

Taltaisten firurgillisten afeiben nimitys. ; 
n f. parimuotijet puuntaimet J. 
ejat 

Spencer (= fpängfäär), m. nyöri: | 
liiwi. 
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Spergule, f. Espargoutte. 
Sperma ceti, m. walrawi, malaslas 

fan rasia. 
Spermatigue, adj. eläinfiemeneen 

fuuluwa; vaisseaux s-s, fiemennedteen 
folufjet. 

Spermatocöle, f. tohju, fun fiemen- 
nesteen folufiet ajettumwat ja murtuivat 
alas. 

Spermatologie, j. oppi fiemennes- 
teistä ibmis- ja eläinvuumiisfa. 

Sperme, m. fiemen, fiemenneste, fit 
tinneste; s. de baleine, walrawi, wa⸗ 
fasfafan rasma. 

Spermiole, f. fammafonfutu, -mäti, 
·näljä. 

Spéronelle, f. (kasw.) fufonfannus 
(delphinium). 

Sphacöle, m. tylmän mwihat, fuole- 
man wihat. 

Sphacélé, Ge, adj. johon on kylmän, 
kuoleman mihat tarttuneet. 

Sphénoïdal. ale, Sphénoïde, adj. 
maajaluuhun kuuluwa. 

Sphénoïde, m. waajaluu päälallosja. 
. Sphère, f. pallo; taimaan kappaleen 

liertorata; s. armillaire, artificielle, 
tatmaanpallo; oppi taimaankappaleista; 
(kuw.) mailutuspiiri, käfitys, taito. 

Sphéricité, f. pallonmuotoifuus. 
Sphérique, adj. vallonmuotoinen, 

pallomainen pallopyöreä. 
, Sphériquement, adv. pallonmuo- 
oon. 
Sphöriste, m. (wanb.) oimallinen 

pallonlyöjä. 
Sphéristère, m. pallohuone. 
Sphéristique, f. (wanb.) pallopeli. 

— adj. pallopelin:. 
Sphéroïdal, ale, adj. pallollamai- 

nen, fferoidinen. 
Sphéroïde, m. pallolla, fieroidi. 
Sphinx, m. tarumainen fummitus; 

eräs perhofen laji. 
Spic, m. eräs lamendelilaswin laji. 
Spicilége, m. afialirjain kokoelma; 

luettelo. 
Spinal, ale, adj. feffürangan-. 
Spina-ventosa, n. (uumätä. 
Spinelle, adj. rubis s., ja 4 m. 

waaleanfeltainen rubini. 
Spiral, ale, adj. fierteinen, fierut- 

lainen. 
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Spirale, f. tierrewiiwa, fiernila; en 
8., fterufan muotoon, 

Spiralement, adv. fiertetfestt, fie 
rulan muotoon. 

Spiration, /. Pyhän Hengen lähte- 
minen Sfüstä ja Pojasta. 

Spire, /. Pierremiima, kierukka; kier⸗ 
rekerta; fierufan muotoinen pylmään- 
jalla. 

Spirée, /. taswifulu spiraea. 
Spiritualisation, 7. (wanb. fem.) 

wäkiwiinakſi leitttminen. 
Spiritualiser, v. a. keittää mälimit= 

netit; (kuw.) bentifeen mieleen felit= 
tää. 

Spiritualisme, m. oppi joka kieltää 
aineen olemusta ja otakjuu että benfi- 
fet woimat ylin wailuttawat, fpiritua- 
lismi. 

Spiritualiste, m. fpiritualismin tun- 
nustaja. 

Spiritualité, /. Genlifnys; henkinen 
luonto; mystillinen teologia. 

Spirituel, elle, adj. hengellinen, ben- 
tinen; forfeamielinen, mielemä, älykäs, 
terää; fielunhoitoa foslewa; père s., 
hengellinen ifä, fielunpaimen; concert 
8., hengellinen fonjerti. 

Spirituellement, adv. hengellijesti; 
älykkäästi, terämästi. 

Spiritueux, euse, adj. mälimiinaa 
ftjältämä, miinanmälinen, mäkemä. — 
m. pl. mälemwät juomat, mälemät. 

planchnique, adj. fifälmyljiin fuu- 
(uma. 

Splanohnologie, F. oppi fifjälmyks 

N Splanchnotomie, j. fifälmysten ana- 
omta. 
Spleen (—fpliin), m. fybäntauti, 

pernatauti. 
Splendeur, f. loisto, walo, firtfaus; 

(tum.) fomeus, loisto. 
Splendide, adj. loistaa, fomea. 
Splendidement, adv. loistawasti. 
Splénétique, adj. fÿbäntautinen, rage 

faëmielinen, pernatautinen; pernatan- 
tia parantawa. 

Splénique, adj. perna-, pernaan fuu- | 
luwa; pernatautia parantama. 

Splénocèle, f. pernanmurto. 
Splénographie, Splénologie, f. oppi | 

pernasta. 

Spode, 7. finkinhärme. 
Spoliateur, trice, adj. ja s. vyös” 

tämä, hämwittämä; ryöstäjä, häwittäjä. 
Spoliation, f. ryöstö, hämwitys. 
Spolier, v. a. ryöstää, hämittää. 
Spondaïque, adj. (pondaioinen, faf- 

fipitkäinen [vunomitasta). 
Spondöe, m. fponbaio, runojalfa 

josja on kakſt pitkää tamua, laffipitfäi- 
nen (— —) runojalla. 

Spondyle, m. felfänifama, fellä- 
ſolmu. 

Spongieux, euse, adj. fienimäinen, 
huokoinen, bobfainen (luten merifie- 
net 

pongite, f. fienifimi (fienenkaltai- 
nen fit). 

Spontané, 66, adj. mapa-ehtoinen, 
omas-ehtoinen, itfejyntywmä; lassitude, 
maladie s-e, wäſymys 1. tauti johon et 
ole huomattavaa jyytä, itjejyntynyt; 
plantes s-es, itfestänjä faswaneet fas- 
mit. 

Spontanéité, f. wapaa- L oma-eb- 
toijuus. | 

Spontanément, ado. wapaa-ebtoi- 
festi, itjestänjä. 

Sponton, [. Esponton. 
Sporade, f. Sparsile. 
Sporadigue, adj. fatunnainen, ſpo⸗ 

tadillinen, janotaan taudista jofa et 
ole tarttuma, maan fatunnaifesti ta- 
wottaa. | 

Sporte, /. fapucinimunifien kerjä⸗ 
läisloppa. 

* Spumeux, euse, adj. waabtoinen. 
Spumosité, /. waabtoifuus. 
Sputation, /. fulfemiuen. 
Squale (== ffuaal), m. bajfala, me- 

riſuſi. 
Squammeux, ouse (sgu == ſtu), adj. 

ſnomninen, fuomufas. 
Squelette, m. lunranfo; s. d'un 

vaisseau, laimanrunto. 
Squille, f. vappo (oancer crangon). 
Squinancie, f. Esguinancie. 
Sguine, Esguine, Chi f. linan- 

kaswi, finanjuuri, fiuanjaubot. 
Squirr a m. eräs tauti, ſtirri. 
Sguirr(h)eux, euse, adj. flirritau- 

tia fairastawa. 
St! int. waiti! 
Stabilité, f. pyjymäijyys, festämäi- 
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(1998; (tum.) wahwuns, Iujans; ainai⸗ 
uen pyinminen määrätysjä pailasfa. 

Stable, adj. pyipwäüinen, lestimwüt. 
nen, wabwa, wanffa. 

Stachis, Stachide (ch == f; s ään 
199), m. pähkämö, ritbentoura (sta- 
chys ys). 

Stacté, m. myrrban-neste. 
Stade, m. filparata, juokjurata; fta- 

bio, greelalainen matlan mitta == 517 
jalkaa; lanta (taubin). 

tadiodrome, m. jofa kilpajuokſuis⸗ 
fa juoffi ainoastaan yhden ftadion. 

Stage, m. määrä-aita jona fanifin 
täytyy olla feurakunnasjanja, ennen 
fuin hänen jallitaan fiitä Lantaa tu- 
{ot; määräsaila jona nuoren afians 
ajajan täytyy käydä oikeustosja kuun: 
telemasja (Ranskasja). 

Stagiaire, adj ja s. avocat s, 
nuori afian-ajaja joka käy oikeustosſa 
fuuntelemasia. 

Stagnant, nte (=—ggn), adj. jei- 
jota, liiflumaton; fetjahtumut, juupus 
nut. 

Stagnation (= ggn), /. feifabbus, 
fuupumus. 

Stalactite, f. wuoto⸗, tippukiwi, 
falaftiti. 

Stalactique, adj. tippulimen faltais 
nen. 

Stalagmite, /. erää tippulimen laji. 
Stalle, /. — 
Stamenais, m. (laiw.) krumhulti. 
Staminal, ale, adj. heteeſen kuu⸗ 

tamine, f. Etamine. 
Staminé, 6e, Staminiföre, adj. be- 

teillä warustettu. 
Staminoux, ouse, adj. pitkillä be- 

teillä warustettu. 
Stampe, f. wäli toijesta malmifuos 

nesta toifeen. 
Stance, f. fäleistö, ſäejakſo. 
Stangue, f. (waaf.) anffuripuu. 
Stannate, m. tinahappoinen fuola. 
Stanniföre, adj. tinaa fijältämä. 
Stanté, 1. Stenté. 
Staphylin, m. eräs hyönteinen. 
Staphylöme, m. eräs filmätauti. 
Staroste, m. ft 

aatelisberra jolla on kaupunki J. linna 
läänitykjenä. 
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4 tarostie, f. ftarostan läänitys 1. 
ni. 
Stase, jf. rnumiinnesteiden fuupu- 

mus. 
Statère, /. puntari. 
Stathonder, m. (wanh.) maltiohois 

taja Yhdistetyisjä Alankomaisfa. 
Stathoudörat, m. waltiohoitajan wir. 

fa 1. wirla-aila Alankomaisfa. 
Statice, f. eräs faswi (statice). 
Station, f. wiimähdys, pyfähdys, Le. 

mähdys: faire une station, lemähtää, 
miiroäytää jskin; pyfäyspaitkla, lewäh⸗ 
dyspaikka, postin pyjäyspailla. 

Stationnaire, adj. feifowa, liillu- 
maton; vaisseau s., ja m. wahtilaiwa 
jataman fuusja. 

Stationnale, adj. f. église s., Pirkko 
misjä juhlakullu pyjähtää. 

Stationnement, m. pyſähtyminen 
(waunujen). 

Stationner, v. n. pyjähtyä [mau 
nuista]. 

Statigue, j. ftatifa, tajapainon-oppi. 
Statistique, adj. tilastollinen, fta- 

tistillinen. — f. tilasto, tilastotiede, 
ftatistifa. 

Statnaire, sm. fumanweistäjä. — 
adj. marbre s., luwapatjaifin kelwol⸗ 
linen marmori; colonne s., fuwapat⸗ 
faalla marustettu pylwäs; l’art s., fus 
mwantveisto-taide. 

Statue, f. weistoluwa, kuwapatſas. 
rc vtatuen, v. a. fäätää, määrätä, pääte 

Stature, f. wartalo, ruumiintwarfi, 
sajento. 

Statut, m. fääntö, obje. 
Staurolâtre, m. ristin palwelija. 
Stéarate, m. talinhappoinen fuola. 
Stöarine, f. talinraswa, ftearini. 
Stéatite, f. wuolutkiwi. | 
Stéatocèle, m. mulffujen ajettumti- 

nen. 
Stéatôme, m. raswapaifuma, rase 

wa⸗ajos. | 
Stéganographie, f. taito lirjottaa 

| falamertettlä. 
Stöganographigne, adj. ſalamerkki⸗ 

arosta, puolalainen | firiotusta koskema. 
Stegnotigue, k. Astringent. 
Stole, f. ykjikiminen pylmään warfi. 
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! Stellaire, adj. tähtis, tähtiä Tos 
ema. 
Stellion, m. eräs fifaliskon laji. 
Stellionat, m. petollinen kauppa (fun 

myydään toifen omaifuutta 1. jalataan 
Fiinnitettyjä welfoja). 

llionataire, m. petollijen kaupan 
telijä, £. Stellionat. 

Sténochorie, jf. vuumiin folusten 
fupistuminen ajokjesta. | 

Sténographe, Sténographien, Sté- 
nographiste, m. pilafiriottaja. 

ténographie, f. pilalirjotus-taito. 
Sténographier, v. a. lyhennysmer⸗ 

keillä pifaan lirjottaa puheita, pilaklire 
jottaa. 

Sténographique, adj. pilalirjotus-, 
pifaliriotusta tostewa. 

Stenté, 6e, adj. epäfuonnifas [maa- 
faufiesta). 

Stentor, m. voix de S., ftentorin- 
ääni, paubaatwa ääni. 

Steppe. m. pobjots Aftan erämaat. 
Stercoraire, m. fontiainen. 
Stère, m. mitta puu-aineille — luu: 

tiometeri. 
Stéréographie, f. taito fuwata kap: 

paleita pinnalle. 
Stéréométrie, f. ftereometria, oppi 

fappaleitten mittaamifesta. 
Stéréotomie, /. ftereotomia, oppi ti- 

lawien fappalettten feiffaamifesta. 
Stéréotypage, m. ftereothperaami- 

nen. 
Stéréotype, adj. ftereotnperattu. 
Stéréotyper, x. a. ftereotyperata. 
Stéréotypie, f. ftereotypia. 
Stéréotypique, adj. ftereotypillinen. 
Stérile, adj. hedelmätön, tuottama. 

ton, turha, hyödytön. 
Störiliser, v. a. faattaa hedelmät. 

tömätfi. 
Stérilité, /. hedelmättömyys, tuot» 

tamattomuus; (furv.) niukkuns, puut 
tuwatfuus. 

Sterling, m. livre s., fterlingi punta, 
englantilainen raha noin 25 fnomen 
marltaa. 

Sternum (um = 00m), Sternon, m. 
tintaluu, rintalasta. 

Sternutation, /. aimastus, aiwas⸗ 
faminen. 

Sternutatif, ive, Sternntatoire, adj. 
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aimastusta wailuttama. — «m. aimwas- 
tussaine. 

Stöthoscope, m. fuunuellustormwi, fo- 
ne millä rinnan fijustaa tutkitaan, ft: 
toskopi. 

Stibié, 6e, adj. antimoniosta teftr. 
Stigmate, m. arpi, naarma; (faëw.) 

luotti (stigma) ; buofureifä muntamair 
hyönteisten pylkysjä; poltemerkki. 

Stigmatisé, 6e, adj. Kristukien haa 
mwoilla merkitty; poltemerlitty. 
t Stigmatiser, v. a. poltemerlitä (myös 
uw.). 
Süi.de-grain, m. erüÜ8 wäri-aine. 
Stillation, f. tippuminen, wuotami: 

nen. 
Stillatoire, adj. tippuiva, muotaiva. 
Stimulant, nte. adj. ttihdyttämä. — 

m. kiihdytys⸗aine. 
Stimuler, v. a. lithdyttää, ftibottaa, 

yllyttää. 
Stimuleux, euse, adj. polttama jnol- 

fofista]. 
Stimulus (s ääntyy), m. tutfain: 

litbotus. 
Stipe, m. mana, warſi, kanta (pal: 

mupuitden ja fuurten fananjalfaiu). 
Stipendiaire, Stipendié. adj. ja s. 

pallattu, pestattu; palkan tantaja 1. 
ottaja, palffalainen. 

Stipendier, v. a. pallata, pestata. 
Stipulant, nte, adj. twälipubetta, 

fuostumusta, ehdotusta tekemä: les 
parties s-es du contrat. 

Stipulation, f. wälipube, fuostu 
mus), ehto. 

Stipule, /. (fasw.) korwake, aypu- 
lehti, korwulka. 

Stipuler, x. a. tehdä mälipuhe 1. 
fuostumus, ehdotella, tingata, mwaatia, 
määrätä fontrabtilia. 

Stoioien, ienne, adj. ftoillinen ; (furo.) 
järlähtämätön, lujamielinen, wankka. — 
m. (toilainen filojofi. 

Stoïcisme, m. ftoilainen filofofia; 
ftoilainen jäyklämielijyys. 

Stoigue, adj. ftoilainen; järkähtä: 
mätön, taipumattomasti anfara J. jävt- 
tämielinen. 

Stoïquement, adv. järlähtämättö- 
mästi j. n. €. 
Stomacal, ale, adj. watjaa wah⸗ 

wistawa. 
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Stomachique, adj. tvatfaan koskewa, 
watfas; ivatjaa mahtvistama. — m. 
mwatfaa wahwistawa lääke. 

Stomatigue, adj. (läät.) fuun wam⸗ 
moja parantama. o 

Storax, Styrax, m. ftoraffi, ftoraf- 
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Strobiliföre, adj. täpyjä tkaswawa. 
Strongle, m. fuolimato, wärttinä- 

mato. 
Strontiane, f. (fem.) ftrontiani (eräs 

metalli). 
Strontianite, f. (fem.) hiilihappoi⸗ 

fipuun pihta; s. en larmes, ftoralfi | nen ftrontiani. 
pijarain muodosfa. 

Store, m. alkunamarjostin, rulla⸗ 
garbdini. 

Strabisme, m. Tierofilmäifyys. 
Stramonium (um = oom), m. bul- 

luruoho (datura stramonium). 
Strangulation, j. furiétus, furista- 

minen. 
Stranguler, v. a. luristaa. 
Strangurie, /. wefisumpi. 
Strapasser, v. a. (wanb.) pielfe- 

mällä rääkätä; huonosti maalata, fob- 
ria, tahria. 

Strapassonner, v. a. tabria 1. ſoh⸗ 
ria maalatesfa. 

Strapontin, m. liikkuwa waunujen 
istuin. 

Stras (s ääntyy), m. pierre de 8,., 
teennäinen timanti. 

Strasse, j. wanufillfi. 
Stratagème, m. fotajuoni; (furv.) 

juotti, fuje. 
Stratégie, f. fotataito. 
Stratégique, adj. jotataidollinen, ſo⸗ 

tataitoa fosferva. 
Stratégiste, m. fotataibon tuntija. 
Stratögue, Stratöge, m. fotapüül- 

Iitfö Athenalaifilla. 

Strophe, /. wärfy, märfyjaljo, wär⸗ 
ſyriwi. 

Straoture, Ê ralennustapa; raten- 
nus, laitos; ojain järjestyö. 
yö runen f. pl. faulan-ajos, ſtrofe⸗ 
i 
Strumosité, f. f. e. ſ. 
Strychnine, f. fetunletmästä faatu 

myrkky, ftryknini. 
Stryge, L. Vampire. 
Stue, m. ſtukki, janbotettu marmori 

jota falfilla ja wärillä fefotetaan. 
Stncateur, m. ftullaturin tekijä. 
Studieusement, adv. tarkasti, ahke- 

rasti. 
Studieux, euse, adj. oppia rakas⸗ 

tama, ahkera. 
Stupéfactif, ive, adj. huumaama, 

turruttaiwa. 
Stupéfaction, /. huumaus, turrus; 

hämmästys. 
Stupefait, aite, adj. hämmästyl- 

festä jähmistynyt. 
Stupöfler, v. a. huumata, turrut- 

taa; hämmästyttää, Klistyttää. 
Stupeur, f. huumans, turteus; häm⸗ 

mästys, äll istys. 
Stupide, adj. tuhma, tyljä, ykſinker⸗ 

Stratification, f. ferroffittain las⸗ tainen. 
Leminen. 

Stratifier, v. a. laskea ferroffittain. 
Stupidement, adr. tuhmasti. 
Stupiditö, /. tubmuus, tyljyys, yl: 

Stratocratie (tie = fi), f. jotamies- | finkertaifuus; tuhma teko 1. puhe. 
valta. 

Stratographie, f. efitys armeijan 
järjestykiestä, afeista j. m. €. 

Stygmato, Stygmatiser, f. Stigm... 
Style, m. firjotin (muinaiskanjoile 

| ja ; rihweli; nasta J. färfi auringon⸗ 
tribord (= triboor), m. (laiw.) | fe osſa; Tirjotustapa, ftiili; tapa, laatu 

blibanfa, oikeapuoli, tyyrpuuri. taiteilijoilla; (tasmw.) emin martalo; 
Strict, ete (ct ääntyy), adj. tarkka, | vieux s., wanha ajanlasku, Sulianon 

täsmäinen. 
Strictemont, adv. täsmälleen, 
Strié, 6 

nen; uurrettu. 
Stries, f. pl. wiirut, juomut, uurto. 
Strigile, m. hierotusharja. 
Striures,- f. pl. wiirut, juomut. 
Strobile, m. täpy (batopuisfa). 

lalenteri; nouveau s., uufi ajanlastu, 
Gregorion kalenteri; s. de l'Écriture, 

e, adj. wiiruinen, juomui- | raamatun laufe 1. faufetapa; s. de 
alais, (ain firjotustapa; s. du pa- 

1; 
b 
ais, oileudenkläynnin muodot; c'est 
ien lä son s., fepä on hänen tapanja. 
Styler, v. a. harjottaa, totuttaa. 
Stylet, m. ftiletti, pistopuutko. 
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Stylobate, m. pilarinjalla. 
p Diypiiane, adj. wevenjuoffua tyrets 

ä tämä. 
Styrax, 1. Storax. 
Su, ue, adj. tietty; cela est s. de 

tous, fen Pailli tietäwät; L. Savoir. — 
m. au vu et au s. de tout le monde, 
faiffien tieten, nähden. 

SUAge, m. [608 terwasta ja talista 
jolla laimaa mwoidellaan; fepänmafara; 
alaifin; puun kosteus 1. tuoreus. 

Suaire, m. ruumiin läärremaatteet, 
hikiliina. 

Suant, nte, adj. hiloilewa. 
Suave, adj. fuloinen, ihana. 
Suavité, f. ſulo, ihanuus. 
Subaction, f. (apteel.) yhteen ſotke⸗ 

minen; vuo'an felaus watfasfa. 
Subailé, 6e, adj. Iyhytjiipinen. 
Subalterne, adj. alhainen, albaifem- 

pi. — m. upfieri alhaijemmilla wirka⸗ 
asteilla, alhaifempi mwirkamies. 

Subalternement, adv. alhaifempana. 
Subalternité, f. alaijune. 
Subdélégation, f. määräys 1. wal- 

tuns alhaifjemmalle toimittaa ylhäiſem⸗ 
män Wwirfaa. 

Subdélégné, m. waltuutettu toimits 
tamaan ylhäijemmän wirfamieben wir- 
aa. 
Subdölöguer, v. a. määrätä 1. wal⸗ 

tuuttaa wirfaa toimittamaan. 
Subdiviser, v. a. jafaa mielä wä⸗ 

hempiin ofiin, jalkaa fuuremmat jaffot 
afasofiin. 

Subdivision, f. jatjon ofa. 
Subduple, £ Sous-double. 
Subéreux, euse, adj. kortintaltainen. 
Subgronde, f. latonlista. 
Subhastation, /. (want. fait.) huu- 

tofaupalla myyminen. 
Sn haster, v. a. myydä buutofau- 

palla. 
Subintrante, adj. f. fièvre s., fuue 

metauti josja uufi puuska tulee ennen⸗ 
tuin edellinen on luopunut. 

Subir, v. a. färfiä; s. une peine, 
färfiä ranfaistus; s. le mépris, fan- 
taa ylenkatfetta; s. des changements, ' 
olla muutosten alainen; antautua intin 
alaiſekſi. L 

. Subit, ite, adj. älli-armaamaton, ät- | 
linen. U 

( 
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Subitement, adv. äffiä, arwmaamaetta. 
Subito, adv. ällkiä. 
Subjeotion, f. vetorillinen lauſeparũ 

fun puhuja kyſyy ja itje wastaakin. 
Subjonctif, m. (kieliop.) fubjuut 

tiwi. 
Subjuguer, v. a. pannua waltanja, 

ileenjä alle, majentaa. 
Sublimation, /. (fem.) härmistye. 
Sublimatoire, m. härmistys-astia. 
Sublime, adj. ylemä, ylhäinen, jalo. 
Sublimé, m. (tem.) härme. 
Sublimement, adv. ylemästi j. n & 
Sublimer, v. a. härmistää. 
Sublimité, f. Glewyne, jalous. 
Sublingual, ale (= gua), adj. fie 

fen alla olewa. 
Sublunaire, adj. tuun alla olewa, 

maallinen; le monde s., maa. 
Submerger, v. a. tulmimalla peit- 

tää, upottaa. 
Submersion, f. webdentulma, weden⸗ 

paijumus. 
Subodorer, v. a. wainuta, taulaa 

haistella. 
Subordination, f. wirka⸗asteellinen 

järjestys; fuuliaifuus efimiehelle; fo- 
taluri. 

Subordinément, Subordonnément, 
adv. alhaijempauna. 
r:çpubordonn , 60, s. alhaijempi hen⸗ 
ild. 
udrbordonver, v. a. alistaa, afettaa 

alle. 
Subornateur, m. jofa palkkaa mää- 

riä todistajia. 
Subornation, f. wietteleminen wel⸗ 

wollijuuden radalta. 
Suborner, v. a. wietellä, houkutella: 

lahjoa. 
Suborneur, euse, s. ja adj. miette- 

fijä, houluttelija; wiettelewä. 
Subrécargue, m. laiman afioitfija, 

fuperfargi. 
Subröcot, m. meno yli armwion, fue- 

tannus-ehdotulfeu, jällitili; arwaama⸗ 
ton melfominen; demander par s, 
pyytää päällifelfi, taupanpäällijekji. 

ubreptice, adj. juonittelemalla, 
ivalheellijila ityktllä faatu; lumator, 
aiton. 
Subrepticement, adv. walheellijesti, 

juonittelemalla; luwattomasti. 
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Sabreption, j. walbeellifella efityf- 
ſellä faaminen. 

Subrogation, f. ajettaminen toijen 
ſijaan 1. oifeuffiin. 

Subroger, v. a. afettaa 1. määrätä 
toijen fijaan; subrogé tuteur, ustot- 
tuna miehenä määrätty tarkastamaan 
holhojan tointa. 

Subséoutif, ive, adj. enfitulema. 
Subsöguemment, adv. fen perästä, 

fitten. 
Subséquent, nte, adj. feuraama. 
Subside, m. fuostuntamwero, wero, 

apuwero; apurahat. 
Subsidiaire, adj. jota lijänä tukee, 

wafuuttaa, takaa, Iifäs. 
Subsidiairement, adv. hätämarana; 

fimnieiftana. 
Subsistance, f. elatus, elatuswarat, 

ruola ja maatteet; fotajoulon muona: 
warat. 

Subsister, v. n. pyfnü, olla ofemasfa, 
kestää; olla woimasfa, waikuttamasſa; 
ſaada elatuljenja, tulla toimeen. 

Substance, f. olemus, olento, itfes 
olemus, itje-olemwa aine; aine, olosaine; 
ramitussaine, mehu, woima; pääfijältö, 
pää-afia, ydin; en s., pää-afiallijesti, 
lyhyesti. 

Substantiel, elle, adj. rawitfewa, 
mehukas, moimallinen, ytimekäs; pää- 
afiallinen, tärkeä. 

Substantiellement, adv. pääsafialli 
festi, marfinaijesti. 

Substantieux, ouse, adj. rawitſewa, 
mehukas. 

Substantif, adj. m. fubftantimi; 
verbe s., fubftantimi merbi. — m. 
fubftantimwi, nimifana. 

Substantifier, v. a. muuttaa fub- 
ftantimilfi, käyttää fubftantimina. 
Substantivement, adv. fubftanti- 

wina. 
Substituer, v. a. afettaa, panna 1. 

antaa toifen fijaan; määrätä perillis 
felfi toifen perillijen jälleen; testamen- 
terata jlulle perillijen puutteesja. 

Substitut, m. wiranfijainen. 
Substitution, /. henkilön 1. fafun 

afettaminen toifen fijaan; perillijekfi 
määrääminen totfen fijaan. 

Substruction, f. vatennuljen maan- 
alainen perustus. 
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Subterfuge, m. weruke, mälttelys, 
kiertelys. 

Subtil, ile, adj. hieno; ohut; lüpi- 
tunkema; terämä, tartfa [aistimista]; 
ſukkela, fetterü; terämämielinen, tajui- 
nen, hieno. 

Subtilement, adv. terämästi, bie- 
nosti. 

Subtilisation, /. (tem.) hienontamis 
nen, ohentaminen. 

Subtiliser, v. a. hienontaa, ohen⸗ 
taa; (lum.) peijata, fuffelasti pettää. 
— v. n. wiijastella. 

Subtilité, f. bienous, ohuus; — s-s, 
pl. kujeet, werukkeet, koukut, fonstit; 
witfastelemijet. 

Subtriple, adj. kolme fertaa ifom- 
paan luluun menemä. 

Subulé, 6e, adj. (tasw.) naskalin- 
muotoinen. 

Suburbicaire, adj. paamin mallan 
alle kunluwa [italialaifista maalun- 
nista ja kirkoista]. 

Subvenir, v. n. (à) auttaa, joutua 
awulfi, pitää huolta, edistää, fustan- 
taa, maljaa, fuorittaa. 

Subvention, f. raba-apu 1 mero 
waltion fipeimpiin tarpeifin; maltion 
määräämä raha-apu jhlin yritykfeen. 

Subventionner, v. a. fuoba raba- 
apu. 

Subversif, ive, adj. (tuw.) fumoo- 
ma, mullistama. 

Subversion, f. (tum.) lumous, mul- 
listus. 

Subvertir, v. a. (luw.) lumota, mul- 
listaa. 

Suo, m. neste; (kuw.) mehu, ydin. 
Succédané, 6e, adj. jota hätätilasfa 

käytetään toijen fijasfa [lääkkeistä]. — 
m. fijasaine, apu-aine. 

Succéder, v. n (a) feurata 1. tulla 
peräsfä; tulla toijen fijaan; periä; me: 
nestyä: tout lui succède. 

Succès, m. afian meno ]. Tullu (was- 
tainen 1. myötäinen); menestys. 

Successeur, m. wallan perijä, feu- 
raaja, jälkeentulija; perillinen. — 

Successibilité, f. oikeus perimifeen. 
Successible, adj. perimifeen oifeu- 

tettu. 
Successif, ive, adj. perittäinen, pe 

rättäin feuraawa, nhtäjaljoinen. 
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Succession, f. jatfo, jata, yhtäjat- 
foinen järjestys; perintö; s. au trône, 
mallanperimys; par s. de temps, ajan 
mittaan. 

Suecessivement, ado. perättäin, yh⸗ 
täjaljoifesti; wübitellen. 

Sucein, m. merenlulta; s. noir, mus- 
ta merentulta 1. fultapibfa. 

Succinet, ote (ct ääntyy), adj. ly⸗ 
bot, niukka. 

Succinetement, adv. lyhyesti, niu- 
asti. 
Succinique, adj. acide s., merens 

tullanhappo. 
Succion, f. imeminen. 
Succise, f. purtojuuri (suecisa pra- 

tensis). 
Succomber, v. m. vaipua, nääntyä 

(fuorman alle); uupua, raueta, meneb- 
tyä, tuolla. | 

Succube, m. painajainen, ajatar. 
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Sudation, /. bifominen. 
Sud-est, m. taafko; faatfotuuli; sud- 

sud-est, etelätaalko. 
Sud-est, adj. faaffoinen, faafto-. 
Sudorifère, Sudorifique, adj. bHikei 

ajama. — m. hileä ajawa aine. 
Sud-ouest, m. lounas; lonnastuuli ; 

sud-sud-ouest, eteläfounas. 
Sud-ouest, adj. lounainen, lounae:. 
Suée, f. tuskanhiki, äkkinäinen für: 

tähdys. 
Suer, v. n. ja a. bifoa, Hikoilla; 

(kuw.) puuhata. 
Suette, f. bifotauti. 
Sueur, f. bili; — s-s, pl. waiwat 

ja tuskat. — 
Suffètes, m. pi. fuffetit 1. ylimmäi- 

fet hallitusmiehet muinaifesfa Kartha⸗ 
gosfa. 

Suffire, v. nm. riittää, ylettyä, puis 
| jata, olla tylläkfi; (4) kyetä, jakaa, K- 

Succulent, nte, adj. rawitfemwa, mes | retä; se s. à soi-mème, faada tyn 
hutkas. 

Suocursale, adj. f. église s., aneffi, 
kappelikirkko; caisse s., panfin haara- 
ofjasto. — s. Gaaralaitos. 

Sucement, m. imeminen. 
Sucer, v. a. imeä (myös kuw.); wä⸗ 

hitellen wetüd 1. peijata jfulta. 

| bytystä omasta itfestänjä. — r. imp. 
1, gotst de tant, ſitä on fiinä kyl⸗ 

i. 
ſanzatucanment, adr. riittäwästi, ff: 

i. 
Suffisance, f. riittämäifyys, tarme: 

prenez-en votre s., ottalaat fiitä tar: 
Suceur, m. haawojen imijä; imu-| peeljenne; il a sa s., hänellä on mitä 

torwella warustettu hyönteinen. 
Suooir, m. imutorivi, imihuolo. 

tarmitjee, tarpeenfa täyji; fopeus, pöyh⸗ 
lens, itſewiiſaus; (wanb.) felwollifuus, 

Sugon, m. imemifestü tullut täplä | kyky (mirkaan); en s., à s., fylliffi, 
ihosſa. 

Sucoter, v. a. imeslellä. 
Sucre, m. foleri; s. candi, rinta- 

. yllin 

| tekemä. 

puhuttu. 
uffisant, nte, adj. riittämä, täyden 

— adj. ja s. fopea, pöyhkeä, it- 
foferi; en pain de s., foferitopan muos | fewiifas. 
toon; s. brut, noir, raafa jokeri; s. 
royal, fabteen kertaan puhdistettu ſo⸗ 
eri. 
Sucré, 6e, adj. foferoittu, foferin: 

Suffocant, nte, adj. tulebbuttawa. 
Suffocation, f. tulehdus, tufabutta- 

minen; bengen-abbistus. 
Suffoguer, v. a. tulehnttaa. — v. m. 

mafea; faire la s-e, näyttäidä hymwin | tukehtua, läkähtyä. — Suffoqué, de, 
wiattomalta. 

Sucrer, v. a. foferoita. 
Sucrerie, f. foferitehbas; fonjebti, 

maleifet. 
Sucrier, m. foferirafia. 
Sucrin, adj. m. mélon s., folerimes 

foni. 
Suction, f. Succion. 

| part. viandes s-es, lälähtyneen eläi- 
men lihat. 

Suffragant. adj. piispan wallan- 
alainen; wara-ptispa (jolla ei ole omaa 
hiippakuntaa). 

Suffrage, m. ääni (dänestylfesfä); 
fuostumus, myönnytys; — 8-8, pl. eſi⸗ 
rulouljet (katolifila); s. de église, 

Sud (d ääntyy), m. etelä; etelätuuli; | yleifet eſirukoukſet. 
faire le s., purjehtia etelään. — adj. Suffamigation, /. (lääl.) fuitfutta- 
eteläinen; le pôle s., eteläinen napa. | minen, famwuttaminen, 
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Saffusion, /. twuobatns, purkaus, 
meren purlaus ihon läpi; s. de l’oeuil, 
filmä-jää, kaihi. 

Suggérer, 7. a. johdattaa mieleen, 
neuvoa, yllyttää; nostaa; s. un tes- 
tament, tuoba efiin määrä testamenti. 

Suggestion, f. falainen 1. juonikas 
neuwo 1]. yllytys; määrennye, määrän 
afiakirjan efitn tuominen. 
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Suivre, v. a. tulla jälleen, feurata; 
ajaa takaa, mainoa; pitää filmällä, tar- 
tata, tiedustella; faattaa, olla faatta- 
jana; pitkittää; jatkaa; kulkea, mennä 
]. käydä tietä myöten; harjottaa, toi- 
mittaa (ammattia); ahleraan ftäydä 
fuulemasfa, fatjomasfa; olla jfun feu- 
ralaijena, labfolaifena; antautua (jnkin 
himon waltaan); noudattaa, mukautua 

Sugillation, f. finijet ja punaifet | julin jälkeen, totella; olla fenraukjena, 
täplät ihosſa. ſyntyä, lähteä. — v. n. (de) feurata, 

Suicide, m. itfemutha; itjemurhaaja. | jyntyä, lähteä. — Se 8., v. r. käydä 
so Suicider, v. r. tehdä itfemurba, 

murhata itfenjä. 
Suie, f. nofi; s. de pin, limrööti. 
Suif, m. tali. 
Suiffer, ł. Suiver. 

perätykſin; feurata järjestykiesjä toinen 
toifenfa peräsfä; olla yhteydessä. 

Sujet, m. alammainen. 
Sujet, m. fyy, perustus, aihe; aine 

| (teoljen); thema (mufitisfa); (kieliop.) 
Suint, m. raswainen bifi (willai⸗ | (ubjekti; mies kykynſä, tapojenfa puo- 

fisja eläimisjä). lesta: mauvais s., pahantapainen mies, 
Suintement, m. hiestys, tibfuminen, | heittid; cet homme n'est pas un 8. 

pihluminen. capable de remplir cet emploie, bä- 
Suintor, 7. n. hiestyä, tihkua, pih⸗ nesfä ei ole miestä fiihen; leikattamwalft 

tua, lihota, herna; muotaa. 
Suisse, s. fhmeitfildinen; (wanh.) 

annettu ruumis; weſa (istutuslawasſa), 
hmpättämwä weſa; au s. de, fitä kos⸗ 

olvenmartija; eräs toudan laji (lala).  fema; à ce s., jen johdosta. 
Suite, f. feuvue, feuruu, faattojoufto, 

peräsjä tulijat; jatko (firjallifen teok⸗ 
fem); jalfo, riwi, järjestetty kokoelma; 
feuvaus, wailutus; mastainen 1. feu- 
raawa aila; felfo, tollfu; on ferma la 
porte à la s., portti fuljettiin peräsfä 
tulijoilta; il n'a pas de s., hänellä ei 
ole perhettä; il faut lire la s., täytyy 
lukea mitä feuraa, jatfoa; je vous ré- 
ponds des s-s, vastaan feuraulfista: 
il pardonna cela dans la s., antoi 
jen jälestäpäin anteelfi; il n’y a pas 
de s. dans ce discours, ei fiinä pu- 
heesja ole tolkkua; de s., perätyffin; 
tout de s., fobta, kohtafiltään, yhtä- 
mittaa; par s., fit8; à la s., fenrasfa, 
peräsfä, jälestäpäin. 

Suivant, nte, adj. feuraawa. — s. 
(wauh.) feuralainen. 

Suivant, prep. mulaan; s. que, fen 
mulaan kuin. 

Suivante, f. feura-nainen, famari- 
eitiy. 
Suivi, ie, 

fomtasfa: prédicateur s., pièce de 
théatre s-e; yhtäjakſoinen, yhtämit- 
tainen; felmä, tolkullinen. 

| part. ja adj. feurattu; 
jota paljon käydään fnulemasfa 1. fat- 

Sujet, ette, adj. alainen, welwolli⸗ 
nen, welwoitettu; furisfa pidetty; fi» 
bottu työsfänjä; (4) taipuwa, menemä 
jokin, altis. 

Sujötion, /. wallansalatfuus, alam- 
maijuus, mwelmollifnus, pallo; able- 
ruus; haitta, meronmelmollijuus. 

Sulfate, m. rilkihappoinen fnola. 
Sulfure, m. ritin⸗yhdistykſet. 
Sulfuré, 6e, adj. rilinjelainen, ri: 

finfaltainen. 
Sulfureux, euse, adj. rifinfaltainen ; 

acide s., rikkihappo. 
Sulfurique, adj. acide s., rillihappo. 
Sultan, m. fultani (turfin ja mor 

niaiden muiden maHometilais-lanfojen 
hallitfijain nimitys); (kuw.) birmu- 
waltias, kowa tyrannillinen ihminen. 

Saltan, m. eräs neulomusrafta. 
Sultane, f. fultaninna, fultanin puo- 

liſo; eräs turffilaifen fotalaiwan laji; 
eräs turkkilainen naispuku. 

Sultanin, m. turttilainen fultaraba. 
Sumac, m. fumaffi (rhus coriaria). 
Super, v. n. paifua, fuupua. 
Superbe, . (wanh.) ylpeys. 
Superbe, adj. ylpeä, fopea; komea, 

uljas, reipas. 
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Superbement, adv. ylpeästi j. m. e. 
Supercherie, f. petos, wilppi, juoni. 
Superfétation, f. liiallijuus, liika: 

naifuus. 
Superfcialité, 7. pintapuolifjuus, 

pinnallifuus. 
Superficie, f. pinta. 
Superficiel, elle, adj. pintapuolis 

nen, löyhä. 
Superfoiellement, adv. pintapuos 

lifesti. 
Superfin, ine, adj. ylen Hieno. 
Superflu, m. liila, liialifuus, ylen⸗ 

paltijuus. 
Superflu, ue, adj. liiallinen, ylen⸗ 

paltinen, tarpeeton. 
Superfuité, /. liia, litallifuus. 
Supérieur, eure, adj. tlimäinen, 

hlemmäinen, ylis; ylhäijempi, etewäm⸗ 
pi, woimallifempi, mälemämpi. 

Supérieur, eure, s. päälysmies, efi 
mies; luostarin efimies 1. fuperiori. 

Supérieurement, adv. etemämmin, 
paremmin, etemwästi, mainiosti. 

Supériorité, f. etewyys. paremmuus; 
fupertorin 1. luostarin efimiehen wirka 
]. armo. 

Superlatif, ive, adj. (tieliop.) (u- 
perlatimi. — m. fuperlatimi; au s., 
korkeammasſa määräsjä. 

Saperlativement, adv. forteimmasfa 
määräsjä. 

Superposer, v. a. laskea ]. panna 
päällepäin. 

Superposition, jf. laskeminen 1. ole- 
minen päälläpäin. 

Superpurgation, f. liiallinen wat: 
fanpurkaus. 

Superséder, v. m. (wauh.) lykätä 
toistafelfi. 

Superstitieusement, adv. taifa-uss 
Loifesti. 

Superstitieux, euse, adj. taifa-us- 
toinen; (kuw.) turhan tartfa, turhan- 
päimäinen. 

Superstition, /. taifauefo; turhan 
anse (tie , 

upin, m. (kieliop.) fupini. 
Supinateur, adj. m. muscles s-s, 

fafft jäntärettä jotla mwailuttamat että 
fAmmenpöytä pääjee ylöspäin käänty: 

n mään. 
Supination, /. tämmenpöydän kään. 
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täminen ylöspäin (f. e f.); [eläkäujä 
loilominen; être couché en 8. 

Supplanter, v. a. fampata (pistää 
jalla eteen kompastuttamiſekſi); far 
jäyttää; kukistaa. 
. Supplöant, m. ja adj. waramies, fi 
jamies. 

Suppléer, v. a täydentää, täyttää 
mwajawaifuutta; täyttää toijem fijaa 
olla toijen fijasfa. | 

Supplément, n. täyte, lijätys, waia⸗ 
maifunden korwaus; lijämihko, Itfälehti. 

Supplémentaire, adj. lijäytjenä ole 
wa, in lifätty. 

Supplétif, ive, adj. täydentämä; fi 
ſäykſend olema. 

Supplicant, nte, adj. ja s. rufoifewa, 
anowa; anoja, armon-anoja. 

Sapplication, /. rufous, anomus, 
nöyrä pyyntö; — s-s, pl. (muin.) roma 
faifen jenatin fäätämät yleiſet ruksut- 
fet jumalille; parlamentin fuullifet efi: 
tyljet Ranskan kuninkaalle. 

Supplice, m. ruumiinraufoistus: 
luolemauranfaistus; rankaiſtus; tus- 
fa, waiwa; être au s., olla hirmeäsfä 
tuskasfa; condamner au dernier s. 
tuomita fuolemaan. 

Supplicié, 6e, s. mestattu ihminen 
Supplicier, v. a. mestata. 
Supplique, jf. anomuslirje. 
Support, m. tuli, fannatin: apu, fan- 

natus, turwa; (waaf.) filmentannattaja. 
Supportable, adj. lestettämä, färfit- 

tämä; ſuwaittawa, otollinen. 
Supporter, v. a. tufea, fannattas; 

kestää, kärfiä, furwaita. 
Supposable, adj. otakjuttama. 
Supposer, v. a. otatſua, armella, ebel- 

lyttää; arvata; walheelifesti efiintuoda 
1. ilmottaa; supposé que, cela supposé, 
otaffufaamme, panlaamme, jos niin on. 

Suppositif, ive, adj. otaljumieta, 
arwelua fifältämä. 

Supposition, f. otaljuminen, armeln; 
määrä efitys 1. ilmotus. 

Suppositoire, m. peräpilleri. 
Suppöt, m. työskentelemä jäjen feu- 

rasſa; feuran mirlamies; apumies; 
fabtolainen. 

Suppression, f. lieltäminen, laffant- 
taminen (kirjain ja painoteosten); fa- 
laaminen, ilmottamatta jättäminen; pes 
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ruuttaminen, peräyttäminen, lalkautta- 
minen; lalkaaminen, tulematta jäämi- 
nen. 

Supprimer, v. a. fieltää ilmitules 
masta (painoteolfia); lakkauttaa, fiel- 
tää myymistä (fanomalehden); falata, 
jättää ilmottamatta; peruuttaa, lak⸗ 
lauttaa, poistaa. 

Suppuratif, ive, adj. märlimistä 
ebdistyttämä. — m. märkimistä edis» 
tyttämä aine. 

Suppuration, /. märfiminen, mä- 
rän juoffu. 
vä Suppurer, v. n. märkiä, juosta mär⸗ 

Supputation, f. vlipäinen lastu 1. 
fufu, armiolutlu. 

Supputer, v. a. laskea 1. lutea blis 
päiten, tehdä armwiolastka. 

Suprématie (ti = fi), di yliherruus, 
lialta; Englannin hallitfijan efimiee 
boue Englannin firfosfa. 
Suprême, adj. ylin, ylimmäinen, ete 

win. 
Sur, . merlitfee 1:0 paifan fub- 

teen: oimieta infin päällä 1. yllä, afe- 
maa, fuuntaa: planer s. l’eau, liidellä 
weden yllä; s. la terre, maan päällä; 
s. le bord de la mer, Meren van 
nalla; une maison s. le grand che- 
min, talo maantien warrella; les vil- 
les qui sont s. le Rhin, faupungit 
Rheinin warrella; cet hôtel ouvre s. 
deux rues, huone antaa fabbelle fa- 
bulle; tourner s. la droite, fääntyä 
otfealle; se retirer s. une ville, pe- 
räytyä faupunliin, faupungin kautta; 
se transporter s. les lieux, lähteä 
määräpailkaan; avoir gc. s. soi, fan- 
taa fuonanfa; passer le balai s. gc., 
fimaista luudalla jnkin yli; donner s. 
les oreilles, antaa forwille; mettre 
quatre chevaux s. la voiture, afettaa 

hemwosta maunujen eteen; 2:0 alaa, 
erustusta, ohjetta: peindre, travail- 
er s. gc. maalata, tehdä työtä jnlkin 
päälle; prêter s. des gages, lainata 
Patti wastaan; croire s. parole, 
anaëta 18foa; sur mon honneur, fun- 
niallani (makuutan); prendre s. l’en- 
nemi, ottaa wibollifelta; profiter s. 
les marchandises, faaba voittoa tas 
waroilla; prendre s. son sommeil, 

705 Sura 

malun-ailanja mähentämällä jaada jfin 
toimeen; juger s. les apparences, ul- 
fonäöstä päättää; se former s. gc, 
muodostua jnklin mukaan; s'excuser 
8. gC., wetää jlin esteeffi; répriman- 
der s. la paresse, moittia laiskuutta; 
il est fort s. l’histoire, hän on tais 
tamwa BDistoriasfa; 3:o määrää ja lu⸗ 
tua; faire folies s. folies, tehdä Guls 
Inuffia entisten lifüffi; il eut deux 
cents voix s. trois cents, fai 200 ään» 
tä folmesta fabasta; l'édifice était 
de deux cents pieds de long s. cent 
pieds de large, fiinä valennutkjesja 
tulee 100 jalkaa lemtä 200 faban ja» 
fan pituuteen; 4:0 ailaa: s. le midi, 
puolipäimän aikaan; s. le tard, eb- 
toopuolella; s. le champ, fobta pat» 
talla; être s. son départ, olla lähte⸗ 
mäifilänfä; s. toute chose, ennen fait. 
tia, etupääsjä; s. le tout, ylimallaan. 

Sur, sure, adj. hapalko. 
Sûr, sûre, adj. warma, wafaa, luo⸗ 

tettama, tofi; wmälttämätön; à coup s., 
pour s., aiman warmaan. 

Surabondamment, adv. vylellijesti, 
ylen kyllikſi. 

Surabondance, j. yltäkylläiys. 
Surabondant, nte, adj. yltäkyläi: 

nen, ylellinen. 
Surabonder, v. n. olla yltäkylin, 

ylinmäärin. 
Suracheter, v. a. ylen falliisti 08- 

taa. 
Suraigu, uo, adj. ylen kimeä ſſäwe⸗ 

lestä]. 
Surajouter, v. a. wielälin lifätä ens 

tijeen. 
Surale, f. ja adj. f. veine s., po» 

hefuoni. 
Sur-aller, v. m. juosta otuljen jäs 

{en yli hauklumatta [koirasta]. 
Sur-andouiller, m. toinen haara bir- 

Wen farmesfa. 
Surannation, f. laillijen mwoiman 

laffaaminen fun afiata ei ole määrä- 
ajaëfa walwottu; lettres de s., pääs 
t58 jolla laiminlyöty määrä-aita ſaa⸗ 
baan talaifin. 

Suranné, 66, part. ja adj. walwo- 
matta jäänyt, määrä-ajan fuhteen wan- 
hentunut; ylisikäinen, riutunut, ylen 
wanha. 

45 
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Suranner, v. n. laiminlyödyn määrä» 
ajan tähden menettää laillinen moima. 

Sur-arbitre, m. tuomarin 1. riitas 
puolen walitſema mälimies. 

Surard, adj. m. vinaigre s., jel- 
jais-etifta. 

Surbaissé, 6e, adj. litteä mesta! 
Surbaissement, m. litteys [holmwesta]. 
Surcens, m. maaweron liſäys. 
Surcharge, f. fuorman, tafan lis 

ſäys; liſäys maffuibin, mweroihin, wai- 
moihin, rafitulkfiin; ylimääräinen rafis 
tus 

Surcharger, v. a. ylimäärin raſit⸗ 
taa 1. waiwata, latoa liikaa fuormaa, 
rafitusta; ylimäärin werottaa. 

Sarchauffer, v. a. fiiaffi tuumittaa 
(rautaa). 

Surchauffure, f. vandan haureus 
liallifesta fuumittamifesta. 

Surcilier, m. otjaluun läpi filmä- 
karwain kohdalla. 

Surcomposé, 66, adj. (lastv.) fabs 
benfertaifesti vybbistetty. — m. (lem.) 
fabbentertaifesti yhdistetty aine. 

Surcouper, v. m. peittää korkeam⸗ 
malla kortilla (pelisfä). 

Suroroit, m. liſäys, farttumus, plis 
määrä; par, (pour) s. de, lifüffi. 

Surcroitre, v. n. faswaa liialfi [haa- 
man lihasta]. — v. a. ylimäärin far- 
tuttaa 1. forottaa. 

Surdemande, /. liiallinen 1. ylelli- 
nen mwaatimus. 

Surdent, f. päälle kaswanut liifa- 
hammas. 

Surdité, /. fuurous. 
, Surdorer, v. a. fabteen fertaan ful- 
ata. 
Surdos, m. felkämyö. 
Sureau, m. felja, jeljapuu (sambdu- 

cus nigra). 
Surelle, /. bteraffa (rumez). 
Sûrement, adv. mwarmaan, toben- 

totta, turmallifesti. 
_Suréminent, nte, adj. ylen etewä 1. 

oimallinen. 
Surenchère, f. ylempi tarjous. 
Surenchérir, v. m. tarjota enemmän, 

tarjomalla woittaa. 
Surörogation, /. hymätyö ylitfe wel⸗ 

wollijuuden 1. fupaufjen; oeuvre de 
8., liitatyð. 

Surörogatoire, adj. jofa on ylitfe 
jen mihin on welwotettu ]. mitä om 
luvattu. 

Suret, ette, adj. Gapahto. 
Sûreté, jf. warmnus, tura, tur- 

mallijuus. 
Surexcitation, f. liiallinen kiihty⸗ 

myös (elimvoiman). 
Surface, f. pinta. 
Sarfaire. v. a. ja n. liifoja waatia 

tawarastanfa; s. à gn, pyytää liikoja 
jlulta; (kuw.) s. gc., panna litan fuuri 
arvo. 

Surfaix, m. fatulan päälle pantawa 
myö. 

Surfeuille, f. (ta01w.) werbolebti. 
Surgarde, m. lijämahti. 
Surge, adj. f. laine s., pejentättö- 

mät wilat. 
Surgeon, m. werſo, weſa; s. d’eau, 

mwefifuoni. 
Surgir, v. n. (twanb. ainoastaan 

inf.) faapua, tulla 1. joutua fatamaan; 
nousta, ilmaantua. 

Sarbaussement, m. forotus, ylennys. 
Surhausser, v. a. forottaa, ylentää. 
Sarhumain, aine, adj. ihmismwmoimaa 

fuurempi, ibmisluontoa etemämpi; yli- 
luonnollinen. 

Surintendance, f ylitarkastus; yli⸗ 
intendentin wirka 1. mirkahuone. 

Sarintendant, m. ylitarlastaja; yli- 
intendenti; s-e, bli-intenbentin puolifo. 

Surjet, m. ompelus yliluomalla. 
Surjeter, v. a. yliluoden ommella; 

tehdä korkeampi tarjous, ylentää. 
"Surlendemain, m. ylihuomis-päitmä. 
Sarlonge, /. härän feltälihat. 
Surmener, v. a. ajamalla, ratfasta- 

malla uuvuttaa. 
Surmesnroe, f. hlimäärä, liialliſnus. 
Surmontable, adj. jonta ylitſe on 

mahdollinen päästä, ylipäästämä; jota 
on mahdollinen woittaa, woitettawa. 

Sarmonter, v. a. astua 1. mennä 
yli: (fuw.) woittaa. 

Sarmoût, m. felkiämätön wiinin 
mebu. 

Surmulet, f. Rouget. 
Surmulot, m. fuuri metfähiiri. 
Surnager, v. m. uida, kellua 1. wäik⸗ 

tyä pinnalla 1. päälläpäin; (kuw.) py- 
foë wielä fun kaikli muu hukkuu. 
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Surnaitre, v. n. kaswaa infin ylitfe 
1. päällä. 

Surnaturel, elle, adj. ylilmonnolli» 
nen. 

Surnaturellement, adv. ylilnonnol- 
Iifesti. 

Surneigée, f. metfäseläimen jäljet 
lumesſa, lumettuneet jäljet. 

Surnom, m. lijänimi. 
Surnommer, 7. a. antaa lijänimi. 
Surnumöraire, adj. ja m. ylilului- 

nen, ylimääräinen. 
Suron, m. härännahlaan kiedottu ta- 

mwaramytty. 
Suros, m. rusto ]. kaswannainen hes 

Wwofen kawion rajasja. 
Suroxygönö, 6e, adj. ylihappoi- 

nen. 
Surpartient, nte, adj. fanotaan 

fu’usta jola jaettuna toijella jättää 
jäännöstä. 

Surpasser, v. a. (de) ulottua ]. fo- 
hota forteammalle, olla, mennä 1. nous» 
ta päälle; (kuw.) (en) moittaa, olla 
etemämpi, fuurempi. 

Surpayer, v. a. maljaa litallijesti 
]. ylen forfea binta. 

Surpeau, jf. 1. Epiderme. 
Surplis, m. mesfupaita. 
Surplomb, m. taltemuus, tallellanja 

oleminen. 
Surplomber, v. n. feifoa tallellanfa. 
Surplus, m. ylijäämä, liila; au s, 

muuten, muutoin. 
Surprenant, nte, adj. odottamaton, 

hämmästyttämä, kummallinen. 
Surprendre, v. a äflisarmaamatta 

tamata, tulla päälle 1. faaba kiinni; äl⸗ 
lästää; äkkiluulematta farata päälle 
1. yllöttää; (tuw.) peijata, pettää; wie- 
totella; hämmästyttää. 

Surprise, f. hämmästys; kepponen; 
armaamaton tapaus, odottamaton ilo; 
odottamaton päällekarkaus, äkkiä päälle 
tuleminen. 

Sursaturé, 6e, adj. (fem.) ylenkyl> 
lästetty. 

Sursaut, m. hypähdys, kawahdus; 
s'6veiller en s., tawahtaen herätä. 

Sursöance, f. toistaifelfi lykkäys, 
ylösiyktäys. 

Sursemer, v. a. tylmää ennen fyl- 
wetyn liſãkfi. 
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Surseoir, ©. a. ja v. n. (a) lykätä 
1. jättää toistaifekfi. 

Sursis, m. toistaifekfi lykkäns, ylös- 
[yltäys. 

Sursolide, s. ja adj. [anotaan julin 
fuurnuden neljännestä arwokerrasta. 

Surtaux, m. ylellinen merotus 1. 
talfeeraus. 

Surtaxe, j. uufi, perästäpäin tullut 
talja; ylellinen 1. laiton takjeeraus. 

Surtaxer, v. a. ylellijesti werottaa 
1. talfeerata. 

Surtondre, v. a. leikata päälimmäi 
fet 1. farfeimmat pois. 

Surtout, adv. etenkin, olletilin, erit- 
täinkin, warfinfin, ennen faitfia. 

Surtout, m. päälyswiitta, fortuuti; 
hönste-astiasto pöydäsjä; Päfirattaat, 
fopparattaat. 

Surveillance, j. hoito, holhous, tar- 
fastus. 

Surveillant, nte, adj. hoitawa, bol: 
boowa, filmällä pitämä. — m. tarkas 
taja, walwoja. 

Surveille, f. aaton aatto, eilifen edels 
linen päitä. 

Surveiller, v. a. hoitaa, holhoa, male 
woa, tarkastaa. 

Survenance, j. odottamaton tulo. 
Survenant, nte, adj. odottamatta 

tullut; odottamatta tohdannut ]. il 
mautunut; pyytämätön 1. odsttamaton 
wieras. 

Survendro, v. a. myydä pakkohin⸗ 
taan. 

Survenir, v. n. tulla odottamatta, 
pyytämättä; armwaamatta tulla ]. tas 
vata päälle, armaamatta kohdata 1. fat- 
tua. 

Survente, f. pallohintaan myymi⸗ 
nen. 

Surventer, v. n. älliä puustahtaa 
[tuulesta]. 

Survötir, v. a. pulea päälysmaatteet. 
Survider, v. a. faataa liiat pois as 

tiasta. 
Survie, f. jälleen eläminen. 
Survivance, f. oifeus 1. lupaus wi- 

ran faamifeen entijen omistajan fuole- 
man jälkeen. 

Sarvivancier, sn. jolla on oikens 
1. fnpaué wasta amonaijelfi tulemaan 
wirlaan. 
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Survivant, nte. adj. ja s. jälleen 
elämä 1. eläjä. 

Survivre, v. a. ja v. n. (a) elää 
jtun jälkeen. 

Sus, rep. päälle; courir à s., karata 
päälle; en s., päällifekft, kaupan päälle. 

SUS, inf, no Niin, no hywä; reip- 
paasti. 

Susain, 1. Susin. 
_Susceptibilité, j. herkkäys, närkkäys, 

pilaijuus. 
Susceptible, adj. Herkkä, närklä, pis 

kainen; fylkenemä, [omelias, mahdollis 
uen, muodostuma; être s. de, olla 
mahdollinen jhkin. 

Susception, /. rupeaminen hengelli⸗ 
ſeen ſääthyn; kahden kirkkojuhlan nimi- 
tys tatolifilla. 

Suscitation, f. yllytys, lebotus. 
Susciter, v. a. vlnttää, tebottaa, 

tiihottaa. 
m uoription. F. firien päälekirjo- 
tus 

Susdit, ite, adj. yllämainittu, en⸗ 
nenmainittu. 

Sus-dominante, /. fuubes ſäwel pe⸗ 
vusfämelestä. 

Susin, m. puolifanfi (laimasta). 
Saspect (ctei äänny), ete, adj. (de) 

epäluulon alainen. 
Suspecter, v. a pitää epäluulon 

alaijena, luulla. 
Suspendre, v. a. riipittaa ylös, 

panna riippumaan; lykätä toistaifelfi; 
määräs-ajaflji erottaa mwirantoimesta. — 
Suspendu, us, part. riippua, toistai- 
fekfi lykätty j. n e. | 

Suspens, adj. m. määrä-ajalji wiran- 
toimesta erotettu; toistaifelji jätetty, 
päättämätön; en s., epätiedosja, kah⸗ 
bella päällä. 

Suspense, f. wirla-luomutus 1. wi- 
rasta luomitus määrä-ajalfi. 

Suspensour, m. joka ritppumata fan: 
nattaa. 

Suspensif, ive, adj. ylöslykkäystä 
waikuttawa; toimeenpanoa estää. 

Suspension, f. riiputtamiuen; toiss 
taifeffi jättäminen, miimytys, feifaut- 
taminen; laffauttaminen määrä-ajatfi; 
määrä-ajakfi wirasta erottaminen 1. ero» 
tus; s. d'armes, afelepo; point de s., 
riiputuskohta. 
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Suspensoir, Suspensoire, m. fohjun- 
lannatin; tyvämyö, mullluin kannatin. 

Suspioion, f. epäluulo. 
Sustentation, /. eläke, elatus, ra 

winto. 
Sustenter, v. a. elättää, ruokkia. 
Suture, f. fauma pääkallosja; bas: 

wanbuulien neulomus; fauma Gedels 
misfjä. 

Suzerain, aine, adj. ja s. yli-lää- 
nitysherrallinen; yli-läänitysherra. 

Snzerainote, £ yli-lääntherruus. 
n, Svelte, adj. lepeä, nuortea, notfea; 
oiffa. 
Sybarite, m. fybariti, wennofas, 

nautinnon Gimotnen. 
Sycomore, m. fylomori; metfä-wii- 

funapuu. 
Sycophante, m. falainen ilmottaja 

1. tantaja; fielenfantaja, panettelija, 
walehtelija, ilkiö. | 

Syllabaire, m. aapiskirja. 
Syllabe, f. tatu. 
Syllaber, v. a. ja m. tamata. 

, Syllabigue, adj. tawun-, tawuja Fos: 
ema. 
Syllepse, f. fieliopiflinen fumanne 

jolloin puhe tarkottaa enemmin aja 
tuljen felmintöä fun fieliopin fääntö- 
jat noudattamista. 

Syllogisme, m. johtopäätelmä, pää 
telmä, fyllogismi. 

Syllogistigue, adj. päätelmällinen, 
ſyllogistillinen. 
_ Sylphe, Sylphide, s. ilmatar, kei⸗ 
juinen, fylfidi. 

Sylvain, m. Sylwanus, metfäju- 
mala, Zapio. 

Sylves, 1. Silves. 
Symbole, m. kuwaus, wertauskuma : 

— 8-8, pl. falramentin uifonaifet ma. 
lifappaleet; uskonkappaleet, usfontun- 
nustus. 

symbolique adj. mertanslumallis 
nen, tuman felinen, fombolinen. 

Symboligaement, ado. wertaustu- 
asta, wertauskuwalla. 

Symbolisation, f. eſitys 1. efittämi- 
nen mertauskumilla. 

Symboliser, v. n. olla fopufoinnusfa, 
josfafin mwäli-yhteydesjä, olla luonnos⸗ 
tanja famanlaatuinen. — v. a. were 
tauskuwilla efittää. 
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Symbologique, f. oppi tantien vi» 
reista ja tunnusmerkeistä. — adj. tau- 
tien oireita Poskema. 

Symétrie, /. fopuiubtaifnué J. tafa- 
määrä eri often mälillä, fymetria. 

Symötrigue, adj. fopufubtainen, tas | 
famääräinen, fymetrinen. 

Symétriquement, adr. fopufubtai- 
festt j. m. e. 

Symötriser, v. m. olla (opujuhdasfa, 
tafamääräsfä, fymetriasja. 

Sympathie, /. famantunteifuus, ſo⸗ 
putuntetfuus, myötätuuteijuus, ojan- 
otto, ſympatia. 

Sympathigue, adj. famantunteinen, 
fympatinen. 

Sympathiser, v. n. olla foputuntei- 
nen, pitää famoja tunteita. 

Symphonie, f. jymfonia. 
Symphoniste, m. fymfonian telijä 

L foittaja. 
Symphyse, /. (anat.) luunſauma. 
symptomatique, adj. oireellinen, ens 

nusmerlillinen, enteellinen. 
Symptöme, m. Oire, enne, ennus⸗ 

merkti. 
Synagogus, /. ſynagoga, juutalais- 

ten fr ee raide , 
phe, . tahden fanan fuypiss 

—8 rod 
y tique, adj. molempia fi 

toma [jnostumutkjesta]. 
Synarthrose, /. (lum.) liillumaton 

niwelliitos. 
Synchondrose (ch = f), jf. ruston» 

faltainen luunfanma. 
Synchrone, adj. 

yhvt'aikainen. 
Synchroniqne, adj. faman-ailainen, 

yht'ailainen. 
Synchronisme, m. famansailaifuus, 

yht'ailaijuus. 
Syncope, /. tainnus, miemos; Fire 

jaimen 1. tawun beittäminen fanan 
teskeltä ; (oi nuotin pidentäminen 
jeuraamwaan tahtijaljoon. 

famans-aitainen, 

Syncoper, v. n. heittää firjain 1. 
tatou janan Leskeltä; pidentää ſäwel 
ſeuraawaan nuottijafioon. 

Syncrétisme, m. eri-usloisten lah⸗ 
fofuntien fowitus. 

Syncrötiste, m. fe jota foittaa yh⸗ 
bistää eri-nskoifia lablofuntia. 
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Syndérèse, /. tunnommaitva. 
Syndic, m. fyndiko, ſenran, feura- 

tunnan J. wellojajonton aftamies. 
Syndical, ale, adj. fyndikon mirkaa 

kostewa. 
Syndicat, m. ſyndikon, afiamichen 

wirka 1. wirka⸗aika. 
Synecdoche (ch = f), Syneodoque, 

f. vetorillinen fuwanne lun mainitaan 
mähempää fuuremman, lajia fu’un, ofaa 
lofonaifen mwerosta 1. päinmastoin. 

Synérèse, /. tahden tawun fupista- 
minen yet . , fuiben vd 

vrose, f. (anat.) luiden yhdis» 
täminen malt Tääreillä. 

Syngönösie, /. (fasm.) yhdyskullai- 
jet, 19 Pasmiluokka Linne'n järjestel 
mäsjä. 

Synodal, ale, adj. pappien tolousta 
fostema. 

Synodalement, adv. tleijesjä pap- 
pistokoutjesfa. 

Synode, m. pappiskolous. 
Synodigue, adj. lettres s-s, paps 

piskolousten kirjeet piispoille, jotka et- 
wät ole tulleet jaapumille; mouvement 
s. de la lune, fuun liilunto toifesta 
ſyntymiſestänſä toifeen. 

Synonyme, adj. yhtämerlitjemä, ſy⸗ 
nonyminen. — m. yhtämerlitjemä fana, 
iynonymi; — 8-8, pl. [ynonymien luet» 
telo. 

Synonymie, f. yhtämerlitfemäifyys, 
fynonymia. 

Synonymigue, adj. {. Synonyme, 
ad). 
‘Synopse, f. yhteenmeto, fupistettu 

latfaus. 
Synoptiqne, adj. fupistettu, lyhyt. 
Synoque, /. ja adj. f. fièvre s., yh- 

tämittainen fuumetautt. 
Synovial, ale, adj. nimelmeden-. 
Synovie, f. niwelweſi. 
Syntaxe, f. laufe-oppi, fyntaffi. 
Syntaxigne, adj. laufe-opillinen. 
Synthèse, f. (98) tiebetapa jola 

perusteista lähtien johtaa ſenraukſet ja 
lyistä mwaikutukfet; (mittaust.) geomet- 
viallinen feurans ennen tobistetuista 
mäittetstä; (fir.) yhteenliittäminen; ais 
neen uudestanja fynnyttäminen jen eri 
aine-ofista; (apteet.) lääkkeiden male 
mistus. 
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Synthétique, adj. jyntetinen. 
Synthétiquement, adv. fyntetifellä 

tamalla. 
Syphilis, /. fuppatauti, pabatauti. 
Syphilitiguo, adj. tuppataudin⸗. 
Syphon, f. Siphon. 
Syrène, f£. Sirène. 
Syringa, 1. Seringat. 
Syringe, f. Pan'in, paimenjumalan 

pilli 1. huilu, paimenhuilu. 
Syringotome, m. pulamaweitfi. 

Systaltigue, adj. tofoonmetämä. 
Systématique, adj. järjestelmälli- 

nen, [ystematinen. 
Systématiquement, adv. fystema- 

tifella tamalla. 
Système, m. ftystemi, järjestelmä, 

oppiralennus; {uonnos, funnnitelma; 
s. du monde, maatlmanralennus; s. 
planétaire, liertotähdistö; s. métri- 
gue, meterijärjestelmä. 

Syzygie, f. tahden fiertotäbben aſe⸗ 
Syringotomie, f. pufamien leiflaus. | ma niin että maan tansja muodostamat 
Syrop, Syrte, ft. Sir... ' fuoran wiiwan. 

T. 

Ta, pron. f. janasta Ton. 
Tabac (e ei dänny), m. tupalla; 

t. en cordes, rulla, pötlytupakla; t. 
en rouleau, lehtitupalla; t. en poudre, 
nuusfa; t. rapé, eräs nuuskan laji; t. 
à fumer, polttotupatfa; t. à chigue, 
puru-, bammastupaffa; prendre du t., 
nuuélata. 

Tabagie, /. tupaflabuone, tupalla: 
tupa; tupatfarafia; piippuhyly. 

Tabarin, m. ilmeilijä, fujeilija, bars 
leitti. 

Tabarinage, m. ilmeilys, lujeilemi- 
uen, Garleikin keppofet. 

Tabatière, f. nuusfarafia. 
Tabellion, m. uotario, firiuri rans- 

lalaifisfa ali-vikeustoisfa. 
Tabellionage, m. notarion wirla. 
Tabernacle, m. tabernafli, tirfto- 

teltti, maja; alttarifaappi josja fartti 
fäilytetään; fête des t-s, lehtimajan 
juhla; les t-s éternels, ijantaitlijet 
majat, taimaallinen autuus. 

Tabide, adj. riutuma, kuihtuwa, rau- 
keawa (taudista). 

— Tabiflgue, adj. riuduttawa [tau- 
bista]. 

Tabis, m. eräs palju märeinen fillki- 
fangas. 

abiser, v. a. tehdä fangas warei⸗ 

Tablature, . wiitat nuottiwiiwojen 

päällä laulawille; donner de la t à, 
fynnyttää rettelöitä. 

Table, j. pöytä, ruokapöytä; ateria, 
ravinto; la sainte t., alttari, pyhä eb- 
toollinen; lewy, laala, liusfa; taulu; 
luettelo, lista; kiekko (lautapeltsjä); tus 
mus, failupobja (foittimisfa); timan- 
tin järmä; propos de t., fanefapuke 
ateriapöydäsjä; se mettre à t., istua 
pöytään; se lever de (la) table, nousta 
pöydästä; t. d'höte, ramintola-pöytä 1. 
saterta; t. Vautel, alttaritaulu; plomb 
en t., laafalyijy; t. Vattente, rase, 
piirtämätön, fileä laafa 1. lewy; (kuw.) 
mailutukfille awoin nuorulainen ; t. de 
matières, fijällön (uettelo; verre ent. 
taululafi. 

Tableau, m. Tumataulu, maalaus; 
musta lautataulu (Pouluisja); fuwaus, 
efitelmä; Iyhyt katſaus 1. efitys; luet 
telo (feuvan jäjenistä). 

Tablée, f. vuolalunta, pöytäluuta, 
pöydällinen. 
n jaon v. m. tehdä fiteitä (lantape- * 
isſä). 
Tabletier, ière, s. lauta⸗ ja ſhakki⸗ 

pelien tekijä; taideſorwari; taideſor⸗ 
waus⸗teosten kauppias. 

Tablette, /. hylly, hyſſylauta; laafa; 
mähdinen matala pöytä; kakku (ſhokola⸗ 
bia j. m. (.); erä peli; — t-s, pl. mutö- 
tiinpano-lirja, -taulunen; kirjotustaulu 
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aa Tanfoilla); t-s historiques, 
istoriallijet aikataulut; Otez cela de 

vos t-s, pyyhlikäät fe tilistänne pois, 
älläät fiihen luottako. 

Tabletterie, j. taidejormans-teosten 
tehdas 1. fauppa. 

Tablier, m. efiliina, etunabfa; loka⸗ 
warjos (ajoneuwoisſa); mebaljoni fu- 
mapatjaan jalasfa; wipufillan nostet- 
tama oja; (wanb.) lautapeli-pöytä, ba- 
milantanen. 

Tabloin (oin = uäng), m. birfi-alus- 
tus patterialle. 

Tabouret, m. vabi, jaffara, tuoli 
felfänojatta; faaflipuu, hämäistyslama ; 
avoir le & olla oikeutettu istumaan 
funinfaan 1. funingattaren läänä-ol- 
lesfa. 

Tabourin, m. fiertämä ſawuhattu 
ſawupiipun pääsjä. 

Tac, m. fapi lampaisfa. 
Tacet (t ääntyy), m. yhden äänen 

mwaileneminen toisten lanlaesja; gar- 
der le t., pyjyä ääneti. 

Tache, f. pillfu, tahra, pisklu, pifa; 
pifama, kefaklo; (kum.) Häpeäpilkku. 

Tâche, f. uraflatyö, määrätyä, tinki; 
travailler à la t., tehdä tingillä, ura- 
falla; prendre à t. de, puuhata, ottaa 
tehdäkjenjä, päättää tehdäkjenjä; en 
bloc et en t., tufuttain, nmpimäh- 
tään. 

Tachéographie, f. pifafirjotus-taito. 
Tacher, v. a. joaista, Tiata, tab- 

rata. 
Tâcher, v. m. (de) foettaa, fofea, 

pyrkiä, puuhata; (a) aikoa, tarkottaa, 
Toettaa. 

Tacheté, 6e, adj. täpliläs. 
Tacheter, v. a. faattaa tépliffäüfft. 
Tachygraphe, m. pifatiriuri, yhen» 

nysmerkkien käyttäjä. 
Tachygraphie, 1. Sténographie. 
Tacite, adi. waiti-olewa, äänetön; 

falainen, ajatulfisja tehty. 
Tacitement, ado. ääneti, falaifesti. 
Taciturne, adj. äänetön, ſuuton, ſa⸗ 

naton, darmapudeinen. 
Taciturnité, /. äänettömyys, har⸗ 

wa AE 
act (ct ääntyy), m. tunto; (furo.) 

hymä äly 1. taju, fopimantunto, tarkka 
armostelu-lyky. 
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Tac-tac, m. tili tali, läännöllisten 
naputus-äänien, efim. Pellon käynnin 
matliminen. 

Tacticien, m. fotaltilkleiden, taftifan 
tuntija. 

Tactile, adj. jota on mahdollinen 
hypistää 1. Poskea. 

Taction, f. hypistys, losletus. 
Taotique, 7. taftifa, tiede jotaliikuns 

noista; menetystapa. 
Tadorne, /. vistijorja (anas ta- 

a). 

Taffotas, m. tafti, eräs ohut filklis 
fangas. 

afla, m. folerimwiina, rommi. 
Taïaut, m. metfämiehen funto {un 

otus tulee näkymiin. 
Taie, f. pään-alaijen päälinen, tyys 

nynpäälystä. 
Taillable, adj. werou-alainen. 
Taillade, f. —*8 — wiilto, wiille. 
Taillader, v. a. leikata, miiltää. 
Taillanderie, /. farleis-fepän am- 

matti. 
Taillandier, m. farleisfeppü; t. en 

fer blanc et noir, läkkiſeppä. 
Taillant, m. terä (terülaluisfa). 
Taille, /. leiffaus, weisto; karfimi- 

nen (puun); leikkaus (maatteen); kiwen 
hakluu 1. weisto; kalliskimen tabfomi- 
nen; rakkokiwen leiffaus; piirto 1. wiilto 
piirtimellä; miekan terä; puupiirros, 
piirtäminen puuhun; metallinaulan jas 
to määrättyyn lukuun rabatappaleita; 
hakattawa metjälohto; fuoni biilikai- 
woljesja; pykäläpuu; wartalo, ruumiin 
rakennus, ruumiin mitta; liimwilappale 
waatteesfa; mero; pelipantin pitämi- 
nen; tenorilaufaja; pierre de t., ras 
fennusfimi; t. d’une plume, fynün 
kärki; gravure en t. je bois, puu- 
piirros; les louis sont à la t. de 30 
au marc, naulasta tehdään 30 rahakap- 
paletta; il est de ma t., hän on minun 
mittainen; cet habit prend bien, fait 
bien la t., waate foweltun hywin war: 
taloon; prendre à la t., panta otettu 
tawara muistiin pykäläpuuhaun mwitltä- 
mällä, ottaa tilille; t. personnelle, hen 
Pirahat; t. réelle, wero Liinteästä omais 
(uudesta; être haut à la t., olla for- 
leasti werotettu. 
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Taille-douce, /. piirtämällä (eikä ſyð⸗ 
myttämällä) tehty Iuparipiirros. 

Taille-mer, m. (laiw.) mieffa 1. kel⸗ 
{es (mannas-anturasfa). 

Tailler, v. a. leifata, halata, weis⸗ 
tää; leifata ]. hakata rikki, palafikji; 
leifata ralkokimeä; jakaa metallinaula 
fäättyihin rahakappaleifin. — v. n. pi⸗ 
tää panfifia; bien taillé, foreawarta- 
foinen. 

Tailletto, f. eräs muolukimen laji. 
Tailloar, m. väätäli; panlinmpitäjä 

(pelisfä); kimenmweistäjä, -wuoltaja. 
Tailleuse, /. maisräätäli, fe jofa nais- 

maatteita malmistaa. 
illis, adj. m. bois t., ja T. m. 

muorotellen hakattawa metfälohlo; bal: 
tometfä. 

Tailloir, m. halkulauta, lanta josja 
leikataan 1. hakataan fiboja. 

aillon, m. eräs lijärvero muinoin 
Nanskasfa. 

Tain, m. metallifilaus peililafin alla. 
Taire, v. a. falata, jättää puhumatta, 

ilmottamatta. — Se £., v. r. olla maiti, 
wateta. 

Taisson, m. mäyrä, metfäfifa. 
Talopoin, m. intialainen epäjuma- 

lan pappi. 
Tale (c ääntyy), m. talkkitiwi. 
Taled, m. huntu jolla SJuutalaifet 

ymagogaola peittämät päänjä. 
Talent, m. talenti (muinaisgreefa- 

lainen rahaſumma); (tuw.) luonnon. 
lahja, taito, taipumus; taidokas ihmis 
nen. 

Taler, 1. Thaler. 
Talinguer, v. a. liinnittää ankluri- 

touwi ankkurin renkaajen. 
Talion, m. famalla ostaminen, fa- 

malainen ranlaistus luin rikoskin. 
Talisman, m. taifatalu, talismani. 

: Talismanique, adj. taifafalune, tai- 
as. 
Talle, f. weſa, werfo; taimi. 
Taller, v. n. ivefoa, werſoa, tai 

mia. 
Talmouse, f. juustopiiralla; fimaus | 

wasten fuuta. 
Talmud (d ääntyy), m. kirja jota 

fijältää Juutolaisten muistonfäilyttä 
mät ja ifiltä perityt fäännöt ja opit, 
talmubi. 
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Talmudigue, adj. talmubdis, £. € ſ. 
Talmudiste, m. tafmubin oppien ſen⸗ 

raaja 1. felittäjä. 
Taloche, f. mäjähdys kämmenellä 

päälaelle, fuutilliffa, korwapuusti. 
Talon, m. fantapää; muutamain eläin. 

ten jalantausta; kengänkorko; fannus; 
piikin kenkä (losta ärli (ähtee); mo- 
nenlaisten falujen tausta 1. paljain 
oja (efim. piipun fanta, puufonkamara 
lähinnä wartta j. x. e); talongi ( 
lisſä); poteleikatun lehden jäännös 116- 
talirjasja; emälippu ofakkeesja; reu- 
nus jonla toinen puoli on lupeva, tois 
nen fowero; t. rouge, howimies; mon- 
ter les t-s, Tähteä fautapüüt pys- 
tystä. 

Talonner (nn ="), v. a. olla jtun 
fantapäisjä, kintereillä kiinni; waiwata, 
mainoa, häiritä; pitää furisfa. — v. m. 
(laim.) törmätä jhlin laiman-anturan 
taustalla. 

Talonnier, m. tenläloron meistäjä; 
lästintelijä. 

Talonnière, f. jallafiipi (Merku- 
tiolla). 

Talus (s ei äännt), m. taltamuus; 
wieru, witsto; en t., faltawaêti, kal⸗ 
teefen. 

Taluter, v. a. tehdä kaltawakſi. 
Tamandua, Tamanoir, m. muutiais- 

nieliöinen, -larÿu. 
Tamarin, m. eräs intialainen be: 

delmä; eräs mäläinen apinja Œtelü- 
Amerikasfa. 

Tamarinier, m. tamarinipuu. 
Tamaris, Tamariso, Tamarix, m. 

tamaristi, eräs penjastkasmi jonka kuori 
Täytetään lääkkeenä. 

Tambour, m. rumpu; rummuttaja, 
rumpari; ullosomen eteen rakennettu 
(nojus; etehinen, tampuuri; fabwin- 
paahdin; kappale ympyriätjestä pila- 
rinmwarresta; teli 1. ponninteli kellosſa; 
neulomuskehä; rumpukalwo korwasſa; 
t. battant, rummuttaesja; t major, 
rylmentin rummuttaja; t. maître, pas 
taljonan rumpari. 

Tambourin, m. eräs mwähäinen rums 
pu; tamburinilla rummuttaja; eräs mu- 
jititappale. | 

Tambourinage, m. rummuttaminen. 
Tambouriner, v. n.rummnttaa rume 
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mulla 1. tamburinilla. — v. a. rum⸗ 
miuttamalla kuuluttaa 1. pyytää. 

Tambourineur, m. vummuttaja. 
Tamis, fiimilä, lämiftö. 
Tamisor, v. a. fiimilöitä. 
Tampon, m. fuute, tappi, tulto, 

rap 
amponner, v. a. fuuttia, tullia. 

Tam-Tam, m. erä8 itämaalainen was⸗ 
Tirumpu. 

Tan, m. nahlurinparkki, -paju. 
Tanaisie, /. pietar-yrtti (tanacetum 

vulgare). 
ancer, v. a. torua, nubbella. 

Tanche, /. tuutain, fuutari (fala). 
Tandis que, adv. fillä aikaa fun, fil- 

loin fun, fun, tosta. 
Tangage, m. (laiw.) waaruminen, 

fitffuminen. 
Tangence, j. point de t., (mittaust.) 

fimutuspiste. 
Tangente, /. fimuttaja, tangenti. 
Tangible, adj. johon on mahdollis 

nen koskea. 
Tanguer, v. n. (laimw.) hypätä, kul⸗ 

tea etufeulalla liian fmväsjä, kyntää. 
Taniöre, E metfjä-eläimen luola, pefü 

1. pyyly; (kum.) piilo-, lymyreikä. 
anin, m. parlfisaine. 

Tannage (nn=1), m. parlittamis 
nen, karwaus. 

Tannant, nte (nn =n), adj. rafits 
tava, ikävä. 

Tanne, f. pieni musta fyylänen ihon 
huoluläwisjä. 

Tanné, 6e (nn = N adj. ja s. tum⸗ 
manrustea (kuten parkit); tummanrus- 
kea märi. 

Tannéo (nn=w), f. liosja ollut 
karwausparkki. 

Tanner (nn=n), v. a. parkita, 
farmata; (kuw.) rafittaa, kyllästyttää. 

Tannerie (nn = n), f. karwaushuo⸗ 
ne, »tehdas. 

Tanneur (nn = n), m. karwari, nah⸗ 
turi; nahkakauppias. 

queur, m. laiwau fastaaja 1. pur- 
laaja. 

Tant, adv. fen werran, yhtäwerran, 
fem mitä; niin fauan tun, niin, fekä 
+ + . että; t. que la vue se peut étendre, 
niin fauas luin filmä kantaa; t. par 
mer que par terre, felä maitje että 
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meritfe; t. de richesse, miin fuuret 
rilfaudet; soixante et t., päälle fun 
benfymmenen; t. mieux, fitä parempi; 
t. pis, t. mieux, tyhtä faiffi; t. plus 
ue moins, wähän päälle tahi alle, 
Aa waibeella; t. s’en faut que, kauas 
fiitä; si tant est, jo8 niin on; t. et 
plus, yllintylin; en t. que, jos, fem- 
moifena; t. à t., yhdellä, famalla kans 
nalla; t. soit peu, mailla fuinfa mä- 
hän. 

Tante, f. täti; grande t., ijän 1. äi- 
din täti. 
rs Tantin, Tantinet, m. bipu; 

rahtu. 
Tantöt, ado. tohta, pian, mähään 

ailaan; taannoin; milloin . .. milloin: 
t. pai, t. triste. 

Taon (a ei äänny), m. paarma. 
Tapabor, m. (wanh.) fabewiitta. 
Tapage, m. melu, meteli, bülinä, 

rehlinä, räyhinä. 
Tapageur, m. räyhääjä. 

, Tape, /. fimallus tämmenellä; tappi, 
uute. 
Tapé, ée, part. ja adj. uunisfa luis 

wattu ja lurtistunut (hedelmä); fuf- 
tela, fattuma. 

Tapecu m. tullijalman pääsjä olema 
paino; tärskyttämä ajokalu. 

Taper, v. a. fimaltaa 1. mäjähtää 
kämmenellä; kihertää hiukſet. — v. n. 
maalata paljuilla ja rohkeilla ſiwalluk⸗ 
(ila; t. du pied, polfea 1. tömistää 
jalalla. 

en Tapinois, adv. ſalawihlaa. 
se Tapir, v. r. yristyä, lymytä. 
Tapis, m. peitto, merho, liina, matto; 

t. vert, ruoholenttä puutarhasſa; wire 
Papöytä; pelipöytä; mettre qe. sur le 
t., ottaa puheekfi; amuser le t., wii⸗ 
mwyttää ſeura tyhjiä loruilla. 

Tapisser, v. a. tapetferata, werbota, 
peittää. 

Tapisserie, /. tapisjeri-nenlos, ko⸗ 
runeulos; tapetti, feinäwerbo; garnir 
une t., alustaa tapetti kankaalla; faire 
t., istua Pölöttää pitkin jeintä. 

| Tapissier, ière, s. tapetintelijä; ta- 
petinkauppias; tapetferaaja; tapisferis 
neuloja. 

Tapon, m. mytty, Päärt, Limppu. 
Tapoter, v. a. butfia, piestä. 
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Taque, f. walinharkfo. 
Taguer, v. a. (lirjap.) lartuta Tir» 

jaimet latojakehäsjä tafaifitfi. 
Taguet, m. (laiw.) fouffu johon 

touwi liinnitetään. 
Taquin, ine, adj. ja s. äreä, itſe⸗ 

päinen, kiukkuinen, harmillinen; Litfas, 
jaita; juropää, torahammas, faituri. 

Taquinement, adv. äreästi j. m. €. 
Taguiner, v. n. ärätä, jurenta. — 

v. a. toruskella, ärjyttää. 
Taguinerie, /. ärähdys, ärähtämis 

nen, färnytys, jankutus; Litfaus, fai. 
tuus. 

Taguoir, m. tarttu, tapuin, furiffa. 
Taguon, m. alusta kirjainkehän alla. 
Tarabuster, v. a. häiritä 1. maimata 

Törpötyillä, pälinällä j. m. ſ. 
Tarare, int. [orua! jopa fai! 
Taraud, m. ruumin mäännin. 
Tarauder, v. a. määntää ruumille. 
Tard, adv. myöhään, — m. arriver 

sur le t., tulla miimeifellä hetkellä 1. 
täpärimmällään. 

Tarder, v. n. (a) witlastella, wii- 
wytellä: on a trop tardé à envoyer 
du secours, amunlähetystä on liian 
wiiwytetty. — v. imp. (de) il me 
tard, ilämöitfen, wetüü ikäwäkſi: il me 
tardait de vous voir. 

Tardif, ive, adj. myöhäinen, myös 
yletynyt; hidas, witlalliuen; hitaasti 
aswawa 1. tehkliämä. 
Tardiflore, adj. myöhäjeen fuffiwa. 
Tardivement, adv. myöhäifesti, bis 

taasti. 
Tardiveté, jf. myöhäinen 1. witkal⸗ 

linen faswaminen 1. tuleentuminen. 
Tare, /. wähennys, wajaus mitan 1. 

fu'un fuhteen; astian, Lääveiden j. m. 
f. paino josja tawara on kuljetettu; 
(futo.) ila, twirhe. 

Tarentelle, * tarantella, eräs ita⸗ 
lialainen tansſi. 

Tarentisme, m. tauti tarantelin pus 
rusta. 

Tarentule, /. taranteli, eräs büm- 
mähäkin laji; eräs fijalisko. 

Tarer, v. a. wailuttaa mähennnystä, 
wajautta tamarasfa; turmella, pilata: 
Vhumidit6 a taré ces marchandises ; 
punnita astiain 1. füüveiben paino. — 
Se f., v. r. pilaantua. 

Tareronde, 1. Pastenague. 
Targe, f. eräs filmen laji. 
Targette, f. jalpa, loira. 
se Targuer, v. r. ylwästellä, iſo⸗ 

tella kers W: N erity 
argum (um= 00m), m. jelityfjiä 

Banhaan Testamentiin falbaian fie 
ellä 
Tari, m. palmumiini. 
Tarière, f. faira, pora; maafaira. 
Tarif, m. tariffi, tawara-, hintaluet: 

telo; tullitakja. 
Tarifer, v. a. taljan mukaan mää- 

rätä tullimafjot. 
Tarin, m. keltaſirkkunen. 
Tarir, v. a. luimwata, tyhjentää; 

(tkuw.) lopettaa, raufaista, pidättää. — 
v. kuiwua, ehtyä; (kuw.) lakata, eh⸗ 
tyä. 

Tarissable, adj. jota on mahdollis 
nen fuimata ]. tyhjentää. 

Tarissement, m. fuiwaaminen, tyh⸗ 
jentäminen. 

Tarlatane, A erä3 laji barfoa ja 
hienoa pumpu ifangasta. 

Tarot, m. eräs puballusfoitin, bas- 
fongi, fagott. 

arotö, 66, adj. ulfopuolelta mers 
litty ristiin wedetyillä harmailla wii 
woilla [kortista]. | 

Tarots, m. pl. eräs tarof-niminen 
torttipeli; Portit jolla fitä pelataan. 

Tarpéien, enne, adj. roche t-6, 
Tarpeijon muori. 

Tarse, m. jallarinta. | 
Tarsien, enne, adj. jalfarinnan-. 
Tartan, m. eräs monimärinen risti» 

Tartane, f. erää mähäinen alma fol 
mifulmaifella purjeella Välimerellä. 

Tartare, m. manala, bheltvetti. 
Tartareux, euse, adj. mwiinilimen 

fefainen 1. luontoinen. 
Tartarique, f. Tartrique. 
Tarte, /. torttu. 
Tartelette, f. wähäinen torttu. 
Tartine, f. leimämmiipale moilla L 

hilloa j. m. ſ. woideltu. 
, Tartraie, m. wiinilimenhappoinen 
uola. 
Tartre, m. wiiniliiwi. 
Tartreux, f. Tartareux. 
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Tartrique, Tartarigue, adj. m. aci- 
de t., mwiinilimen happo. 

T ite, 1. Tartrate. 
Tartufe, m. uffofullattu, tekopyhä. 
Tartuferie, f. telopyhyys. 
Tartnfier, v. n. olla ulfofuliattu, tes 

topyhä. 
Tas, m. läjä, taja, röytkiö; joulko, 

wälijoulklo; wäbäinen alaifin; par t. 
en t., läjittäin, fofolta. 

Tasse, f. malja, tuppi; fupillinen. 
Tasseau, m. lista hyllyn alla; pieni 

fete owen ympärillä; eräs alaifimen 
aji 
Tassée, f. fupillinen, maljallinen. 
Tassement, m. {üjääminen, fajaami- 

nen, latominen. 
Tasser, v. a. lüjätä, fafata, latoa. 

— 0. m. larttua, rehottaa, hyötyä; las. 
toaa penjaana . taajasja. — Se £t,, 
v. 7. laskeutua f[rafennutfista]. 

Tassette, f. reifihaavuiska. 
Tätement, m. hypisteleminen, hapui- 

leminen. 
Täte-poule, m. mies jota fefautuu 

tenempiinklin talouden toimiin, latti- 
an nuustija. 

. Täter, v. a. hypistellä, foslea, ka- 
jota, formeilla, näpliä; hapuilla, tun- 
nustella; maistella, kokea, tutkia. — Se 
t., d. 7. itfeänjä tunnustella ]. tutkia; 
hemmotella terweyttänjä. 

Täteur, euse, s. epärö ihminen. 
Täte-vin, m. witniloetin (kone). 
Tatigué, int. hiiteen! | 
Tatillon, onne, s. urttija, nuustija. 

. Tatillonnage, m. urftiminen, nuus- 
liminen. 

Tatillonner, v. n. urifia, nuustia. 
Tätiner, 7. a. hypistellä, [ormeilla. 
Tätonnement, m. hapuileminen, ha- 

peroiminen. 
Tätonner, v. n. hapuilla, Haperoita, 

tunnustella; (tuw.) arostellen kulkea. 
Tâtonneur, euse, s. bapuilija, bas 

peroitfija. 
à Tätons, adv. hapuilemalla ; (kuw.) 

epärösti, epäillen. 
Tatou, m. myötiäinen, myötkkö. 
Tatouage, m. ihon maalaus. 
Tatouer, v. a. piirtää 1. maalata 

to. 
Taudion, 1. Taudis. 
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Taudis, m. Gökkeli, mökki, kyyfä. 
Taugour, m. puu joka liinnittää ale 

felin rattaifiin. 
Taupe, /. myyrä; paijule pääsä. 
Taupe-grillon, m, f. Courtilière. 
Tauper, {. Töper. 
Taupier, m. myyrän pyytäjä. 
Taupière, j. myyränloulto. 
Taupin, m. napjuttajainen, erüs kop⸗ 

pafuortainen. 
Taupinière, Taupinée, /. myyrän. 

mätäs; (kuw.) mähäinen funnas; mis 
tätöu huone. 

Tauro, f. mullitka, hehko, biebo. 
Tauréador, {. Toréador. 
Taureau, m. Jai, fowin wäkewä 

mies; Härkä, tähtijikerö eläinradasja. 
Taurabole, m. bürän-ubri Cybele 

jumalattarelle. 
Tauroyeur, f. Toréador. 
Tautochrone, adj. yht'aikainen. 
Tautochronisme, m. yht'ailaifuus. 
Tautogramme, m. runo jonla faiffi 

riwit alfawat famalla lirjaimella. 
Tautologie, f. jaman ajatuljen tar- 

peeton fertominen toifilla fanoilla. 
Tautologique, adj. tautologillineu. 
Taux, m. talja, hinnanmäärä, mää 

rähinta; oileudenkäynnin talja; laili- 
nen rabanforfo; taljerausjumma. 

Tavaiolle, TA pitfeillä reunnstettu 
fiinatwaate josja pidetään pyhitetty lei- 
pä 1. johon kääritään kastettawa layfi. 

Taveler, v. a. täplitläälji, pilllui. 
fetfi tehdä. 

Tavelure, f. täplät 1. pillut elifon 
karwasſa. 

Taverne, f. wiinikrouwi, rawintola, 
rahtyöri. 

Tavernier, öre, s. frouwari, rah⸗ 
työri. 

Taxatour, m. firieiben, myttyjen, 
afiafirjain takliottaja. 

Taxation, /. taljerans; — t-s, pl. 
hlöstantoprofentti. 

Taxe, /. tatja, hinnanmäärä; müüs 
rähinta; twerotus, tafferaus; wero, mes 
ronmäärä. 

Taxer, v. a. taljerata, määrätä bin- 
i ta, arwata hinta, määrätä malfu: t. 

n de gc., fnyttää. — Se À, v. r. 
fItoutua määrättyyn apumatfuun. 

Te, pron. finua, finut. 
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Té, m. T:n muotoinen ruutimiina. 
Technique, adj. teknillinen; teolli- 

fuustaitoon kuuluva. 
Technologie, /. tefnologia, efitys 

teollijuuden tieteellifistä perustukfista. 
Technologique, adj. telnologillinen. 
Te Denm (um = 00mt), sm. Juhlallis 

nen fiitos. ja ylistyswirfi. 
Tödieux, euse, adj. itlämä. 
Tegument, m. (19810.) fiemenfuori. 
Teignasse, f. Tignasse. 
Teigne, f. ruwet 1. rohtuma pääsfä; 

eräs wamma puisja; tot, loifa; mätä 
hemwofen famiosfa. 

Teignerie, f. fairasbuone rohtuneille. 
Teigneux, euse, adj. robtunut, roh⸗ 

tumaa jairastama. 
Teillage, 1. Tillage. 
Teille, Teiller, f. Till .... 
Teindre, v. a. wärjätä, painaa; t. 

en rouge, mwärjätä punaifeth. 
Teint, nte, part. ja adj. märjätty; 

t. en laine, willana wärjätty. 
Teint, m. wärjäys; wäri; lasmojen 

iho 1. wäri, iho; le grand (bon) t, 
festämä mwäri; le petit (faux, mau- 
vais) t., lähtemä 1. tetomäri; beau t., 
faunis iho. 

Teinte, /. wärinmimahdus, waibe- 
märi (lahden 1. nfeamman mwärin feot- 
festa); märin tummuus 1. moimaperä; 
demi-t., beiffo wäri 1. warjostué. 

Teinter, v. a. yljimärifekji maalata. 
Teintare, f. mwärt, märiliemi; wär⸗ 

jäämifestä faluun ſyntynyt märi; (kuw.) 
pintapuolinen tieto, Heikko liikutus 1. 
mailutus, wiwabbus, muoto, jäte. 

Teinturerie, /. wärjäyshuone, laitos. 
Teinturien, enne, adj. wäri-atnetta 

fifältämä, wäri⸗. 
Teinturier, dre, s. märjäri. 
Tel, telle, adj. fellainen, femmoinen; 

t. que, famanlainen, famanfaltainen; 
eräs, muuan; il est tantôt chez un 
t. tantôt chez un autre, jän on wä⸗ 
liin toifen mäliin toijen luona; à t-e 
époque, fiihen aikaan; par t-e et t-e 
raison, mistä tusta ſyystä; t. quel, 
niin ja näin, wälttämä, jonlimmoinen. 

Tölamons, sm. pl. (raf.) fannatin 
tehty miehen muotoon. 

Télégraphe, m. fananlennätin, tele- 
grafi; t. électrique, fähtkölennätin. 

Temp 

Télégraphie, f. jananlennätys-taito, 
telegraferans-taito. 

élégraphique, adj. jananlennätyö-, 
telegra Minen. 

6löscope, m. teleskopi, kaulofafi. 
Téléscopique, adj. teleskopilinen, 

jota ainoastaan telestopin awulla woi: 
baan huomata. 

Tellement, adv. jen werran, fiihen 
määrään, niin; t. guellement, miin ja 
näin, joltifesti. 

Tellière, /. bieno ransfan paperilaji. 
Tellure, m. eräs metalli. 
Téméraire, adj. ja s. ublarobfen, 

hurja; maltiton, uskalias; uskalilko, 
hurja ihminen. 

Témérairement, adv. uhlarohkeasti, 
hurjasti. 

Témérité, /. ublarobfeus, hurjuus, 
maltittomuus; hurja teko. 

Témoignage, m. tobistna, todbistus- 
jana, armojana; ofoite, todiste. 

Témoigner. v. a. todistaa; ofottaa, 
maluuttaa, ilmottaa. 

Témoin, m. todistaja, wieras mies; 
näkijä, kuulija; tamarannäyte; läyte- 
tään joskus admerbina: t. ses victoi- 
res, todistajina, todistukjena owat Hä- 
nen woittonja; en t. de quoi, juu: 
remmalfi warmuubefft. 

Tempe, f. ohimo. 
Tempörament, m. truumiinrafen- 

nus, luonto; luonne, mielenlaatu, fä- 
we; (kuw.) fomituskeino, fomitelma, 
fuoritusfeino; (foit.) temperaturi. 

Tempérance, f. fohtuullijuus. 
Tempörant, nte, adj. tohtuullinen, 

fohtuutta pitämä; (läät.) liewittämä, 
hillittämä. — m. liemwittämä lääke. 

Température, f. ilma-ala, ilman 
laatu, ilmanjuhde fylmyyden ja füm- 
peyden, fosteuden ja kuiwnuden puo: 
lesta; lämpömäärä. 

Tempéré, 6e, adj. lanhfea; tohtuul- 
linen, täädyllinen, maltillinen. 

Tempörer, v. a. lauhkentaa, fiewit. 
tää, hillitä, jäähdyttää. 

Tempestatif, ive, adj. telmääiwä, 
mellastaa, pauhaawa. 

Tempestueux, euse, f. Tempêtueux. 
Tempête, £ myrsky, vaju-ilma; 

(fuw.) waltiollifet femottomuubet, me⸗ 
telit ). wainot. 
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Tempöter, v. n. paubata, meluta. 
Tempêtueux, euse, adj. myrskyinen. 
Temple, m. temippeli; Serufalemin 

temppeli; muinaisten temppeliberrain 
afunnot eräisjä faupungeisfa; kirkko. 

Templier, m. temppeliherra. 
Temporaire, adj. wälisailainen, fa- 

tunnainen, jonkun ajan kestäwä. 
, Temporairement, adv. wäli-ailai- 
esti. 
Temporal, ale, adj. ohimoja fos- 

kewa, ohimojens. 
Temporalité, /. tuomiowalta hiippa- 

1. abbotifunnan maallikkosalusmaiden 
ylitfe. 

Temporel, elle, adj. ajallinen, maal- 
linen. 

Temporel, m. hengellifen wiran pall- 
tatulot; maallinen malta, hallitus. 

Temporellement, adv. ajallifesti. 
ji emporisation, F. wiiwhtys, witlas- 
t u. 

Temporisement, sn. ajan wiiwytys 
L pitfitys. 

Temporiser, v. m. wiimytellä, wit⸗ 
fastella. 

Temporiseur, m. witlastelija. 
Temps, m. aila; määräsnila; odo⸗ 

tus-aila, mwiimytys, miettimifen aika; 
tilaijuus, fowelias aika; aikakaufi, wuo- 
den⸗aita, aila jolloin jkin tehdään; il- 
ma, fää, ilmanlaatu; tahti, polento; 
temppu; (fieliop.) aika; il y a peu de 
t., fittä ei ole kuin mähän aikaa fulu- 
nut, Hiljan; avec le t., aifaa woit- 
taen; pour un t., joffifin ajalfi; par 
le t. qui court, tätä nykyä; passer le 
t. à gC., wiettää ailanja jlkin; avant 
le t., ennen aifojanja 1. määrä-ailaa; 
il a fait son t., hän on palmwellut ai- 
Tanja loppuun; suivant, selon le t., 
les temps, afianhaarain, tilaifuuden 
mufaan; prendre gn sur le t., obot- 
taa kunnes jlulle tulee fopiwa aila, ti» 
laifuus; le t. de la moisson, elon- 
aïla; le t. des vacances, lupa⸗aila; 
il fait beau t., on fannis ilma; t. 

08, fin, forcé, gai, paha, hymä, myre- 
men, felleä ilma. — À t., adv. ai. 

Toinaan; ajalli. — Au même t., en 
même f£., tout d'un t., adr. famasja 
Betlesfä, famaan aikaan, yht'aikaa; de 
tout t., laillina aikoina; de t en t., 
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de t. à autre, ajoittain; en t. et lieu, 
fopimwalla ajalla ja paikalla. 

Tenable, adj. jota on ——“ 
puolustaa 1. pitää mallasfania; aſut⸗ 
aa. 
Tenace, adj. fitkeä, isku, näljäinen; 

festämä, helittämätön, uuttera, itfepäi- 
nen; fitfas, itara. 

Tenacité, f. fitkeys, iskuifuus; Tes» 
tämyys, uutteruus, itfepäilyys; fitfaus, 
itaruus. 

Tenaille, f. pibti, piitta; t. à vis, 
witlapentii. 

Tenailler, v. a. nipistellä tulifilla 
pihdeillä; (kuw.) kiduttaa. 

enaillon, sn. erää puolikuun muo- 
toinen linnotus. 

Tenanoier, m. twerotalon-omistaja, 
lampuoti; franc t., werottoman maan 
omistaja, välefitalon-omistaja. 

Tenant, nte, adj. festämä, parasta 
aifaa olema; séance t-e, foloufjen fes- 
täesjä 1. aikana. 

Tenant, m. päätaistelija turnauf- 
fesfa; (fuw.) puolustaja, myötämäit. 
täjä; — t-s, pl. 1. Aboutissant. 

Tönare, m. belwetti, manala. 
Tendance, f. fappaleen pyrkiminen 

määrättyyn fuuntaan : la t. d'un corps 
vers le centre; fuunta; (1m10.) py» 
rintö, halu, taipumus, tarkoitus, tas 
woitns. 

Tendant, nte, adj. tarkottaa. 
Tendelet, m. fiinafatos laiman kan⸗ 

nen yllä. | 
Tenderie, 7. paiffa mihin anfoja 

wiritetään. 
Tendeur, m. pingottaja; anfojen wi⸗ 

rittäjä. 
Tendineux, euse, adj. jäntäreen, li» 

hafuonen kaltainen. 
Tendon, m. jäntäre, lihajuoni, li» 

bas; bifiliba 1. marisliha hewoſen ka⸗ 
wiosſa. 

Tendre, adj. OP nuortea, bau- 
ras, vauslea; moubea [lihasta]; tuore, 
pehmeä [leimästä|; arka, heikko; hento, 
mwafahinen ijästä) cinw hellä, lem- 
peä, liifuttawa, fuopea; Hieno. — m. 
hellyys, lempeys. 

Tendre, v. a. pingottaa, pinnistää, 
jännittää; mwirittää (an oja j. m. f.); 
lewittää; t. une chambre en noir, 
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pufea buone mustalfi; t. une chambre, 
lemittää tapettia huoneefen, tapetferata; 
t. dans les rues, werbota huoneen 
ullofeinät tapeteilla, lipuilla; ojentaa, 
ulottaa, lurottaa. — v. nm. ulottua jh⸗ 
fin, pyrtiä: (kuw.) tarkottaa, tarvot- 
taa, tähdätä, pyrkiä; il tend & sa fin, 
telee loppua. 

Tendrelet, ette, adj. herllä-fydämi- 
nen, armastelema. 

Tendrement, adv. Bellästi, lent 
peästi. 

Tendresse, /. hellyys, lempeys, rat- 
kaus; — t-s, pl. armastelemijet, hy⸗ 
mäilemifet. 

Tendretö, /. moubeus. 
Tendron, m. nuori wefa 1. taimi; 

lormanlehti; (kuw.) nuori hento tyttö; 
tusto mafikan, lampaan luisfa. 

Ténèbres, f. pl. pimeys; (lum.) raa 
kuuden pimeys, opin punte; fatolilais 
nen meëfu jota pidetään fen pimene 
miſen muistolji joka Kristukjen fuol- 
{esja laski maan päälle. 

Ténébreux, ouse, adj. pimeä, tum⸗- 
ma, hämyinen, folffo; (fuw.) falainen, 
musta, himmeä. 

Tönöbrion, m. eräs hyönteifen laji. 
Tenement, m. farjatalo jota kuuluu 

fartanon alle. 
Tönesme, m. tarpeenteon palko. 
Teneur, f. (lalit.) fijältö. 
Teneur, m. t. de livres, lirjanpis 

täjä, puulhollari. 
Ténia, m. lapamato, beifimato. 
Tenir, v. a. pitää, pitää liinni; te- 

nez, malttalaatpa, fuulfaatpa, katſo⸗ 
faat; t. bien ce qu’on tient, pitää wi. 
fusti, päästämättä, tarkkaan; en t., olla 
ofanfa, tarpeekjenfa, fitipeenfä jaanut; ole 
[a rafastuneena; omistaa, omata, pitää 
galuojanja, wallasjanja, hallita; t. à 
erme, pitää arennilla, wouranjana 
dallita; t. à loyer, byyryläifenä bal. 
ita; t. gc. de gn, olla jkulle fiitollis 
fuuden welasſa j8tfin, olla tiedon ſaa⸗ 
uut jhilta; t. la vie de gn, olla ben: 
gestänfä jkulle kiitolliſuuden welasfa; 
ne t. rien de gn, olla wapaana wel- 
wotukfista kaikkia kohtaan; je le tiens 
de bon lieu, olen fen luotettawilta ih⸗ 
mifiltä kuullut; il le tient de nais- 
sance, fe on hänelle fynnynnäistä; ta- 
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pailla, ahdistaa, waiwata [taudista, 
mielenliilutuffista] : quand son accès, 
la colère le tient, fun tauti tamot- 
taa, wiba wallottaa hänet; qu'est-ce 
qui le tient? mifä häntä ritmaa, wai⸗ 
maa; fijältää, metää, käfittää: vous 
tenez trop de place, otatte [tian pal- 
jon tilaa; cette forêt tient dix lieues 
de long, metjä on 10 wirstaa pitkä; 
t. une maison, täyttää rafennus afun- 
tonanfa; t. le lit, olla waoteen omana; 
t. lieu de, käydä jnkin werosta, olla 
korwaukſena; prtää Päytettämänä, tois 
mittaa, hoitaa: t. boutigue, auberge, 
pension, pitää kauppaa, raimintolaa, 
onlna; pitää paiffanfa (järjestykjen 
jubteen), täyttää paiftanfa: t. le pre- 
mier rang, bien sa place; pitää fo- 
fousta, istuntoa; fäilyttää, ylöspitää, 
itää luonanſa; t. son fils au collè 

1] tient son argent dans son cabi- 
net; pitää woimasſa funnosfa; (kuw.) 
pidättää, billitä: je ne sais que me 
tient que je ne me fäche ; pitää jiktu 
tilasfa: t. assiégé; t. les mains join- 
tes: miedä aikaa, mwiimyttää; pitää 
jnalin, arwella jffin; t. à honneur, 
à injure, pitää funniana, fouffantiena; 
pyeyä (mielipiteesfä), pitää (mielipi- 
dettä): t. un dogme, une loi; T. fäy- 
tetään wield monenlaifisja merkityt: 
fisfä: t. rigueur à gn, pitää kowasſa 
kurisſa; t. sa gravité, ottaa päällenjä 
fowin armollijen ulkomuodon; t les 
livres, Boitaa tilikirjat; t. sa pro- 
messe, pitää lupaukjenfa; t. l’eau, pt- 
tää mettä. — v. n. (à) tarttua, ta- 
fistua, Käydä kiinni; (nm) paljon pi⸗ 
tää jotkin; pitää tärkeänä; la chemise 
lui tient au dos, — on tarttunut —; 
il ne tient qu’à un fil, fe riippuu 
maan hiuskarwasſa; cela lui tient au 
coeur, fe on hänelle (ybämen afia, ai⸗ 
man tärkeätä; t. à la vie, olla elä- 
mään fiintyneenä; je tiens à vous 
convaincre, pibän tärkeänä faaba teitä 
maluutetukfi; je ne tiens à rien, et 
minua estä mikään; (kumw.) (a) tulla 
jotkin, olla fenraukjena, riippua jotkin: 
cet événement tient à telle cause; 
(2) olla rajoitukjin, rajanaapurina, ra- 
jalla: sa maison tient à la mienne; 
kestää, kärfiä, pyöyä wabwana: cette 
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lace ne peut pas t., et fe linna woi 
estää; ce bâtiment ne peut t. à la 
mer, faiwa ei festä merellä; t. contre 
la raillerie, festäü pilkkaa; t. ferme, 
pyfyä wahwana paikallaan; notre mar- 
ché tient, fauppamme pitää pailkanja ; 
mahtua: tous vos meubles ne peu- 
vent pas t. dans cette chambre; (de) 
olla jim faltainen, tulla jfubun: il 
tient de son père, tulee ijäänjä; cet 
enfant a de qui t, jen lapfen fopit 
Tyllä tulla fufuunfa; cela tient du pro- 
dige, du conte, fe on ihmeen, fabun fal- 
taista; (pour) pitää jfun puolta, hymäf- 
fyä: il tient pour le roi, pour Platon; 
(meriw.) t. au large, laskea aukealle 
merelle; t. au vent, luomata; t. sous 
les voiles. pitää purjehtimijeen wal- 
miina; (lafit.) ce diamant tient pour 
mille écus, — on panttina —; (joit.) 
t. sur une note, wennyttää nuotti. — 
Se £%., v. r. (a) pitää itfenjä kiinni 
jskin, pitäitä: il se tient à une bran- 
che, hän pitää offasta fiinni; se t. 
bien à cheval, pyfyä wankkana bewo- 
fen feläsjä; (kum.) se t. ja s’en t. à 
qc., luottaa johkin, hywäkſyä, pyiyä 
jokin: s’en t. à son mot, pyſyä fa, 
nasjanja; je me tiens à votre déci- 
sion, luotan, wedän todistukſekſt pää- 
tölfjenne; (de) olla 1. pyjyä j'in tele- 
mättä: je ne saurais me t. de par- 
ler; pyiyä patkallanfa, alallanſa, oles- 
tella; pitää itfenfä jskin tilasja: se t. 
propre, pitää itfenjä puhtaana, fit. 
mwona; se t. debout, pyfyä fuorana, 
eiſowalla; (uhlaukjena) tenez-vous 
jien, fatfofaat itfeänne, fawabtataat; 

pidettää: la plume se tient de la 
main droite, — pibetään —; il se 
tient un conseil, pidetään nenwot⸗ 
telun. — v. imp. (à) il ne tient pas 
à moi, ti ole minun mallasfani; à 
quoi tient-il que, mistä fe tulee, mitä 
fiinä on fyynä; il ne tint à rien qu’il 
ne tombät, wähällä oli ett’ei hän lan⸗ 
ennut; qu’à cela ne tienne, älfüüt 
itä huoliko, fe ei estä. 
Tenon, m. waarna, Fara, tappi; wie⸗ 

terintappi Pellosja; fe faranan oja joka 
on kanteen fiinnitetty; filmus; fan- 
patin (weistofumasfa); (tasw.) karhi, 
etre. 

719 Téré 

Ténor, m. tenori, tenorilaulaja. 
Tensif, ive, adj. jännittämä, pingote 

tama. 
Tension, f. pingotus, jännitys; t. 

d'esprit, mielenjännitys. 
Tentacule, m. tunnustin, tunnus- 

farmi, hapuin (madon pääsfä). 
Tentant, nte, adj. viettelemä, wie 

hättämä, fiufaawa. 
Tentateur, trice, adj. ja s. wiette- 

[emä, fiufaama; mietteltjä, linfaaja. 
Tentatif, ive, adj. wiettelemä, kiu⸗ 

ſaawa. 
Tentation, /. tiujaus. 
Tentative, f. yritys, toe. 
Tente, f. teltta; haawantukko; {ass 

lettu jabtiwerfto. 
Tentement, m. fabbenfertainen fi- 

Wwallus wastustajan mieffaan (mieffai- 
lusſa). 

Tenter, v. a. kiuſata, koetella, wie⸗ 
tellä, houkutella; il est bien tenté de 
le faire, on fowin fnuri balu tehdä. 

Tenture, f. tapetilla merhominen; 
tapetferaminen; tapetit. 

Tenu, ue, part. hoidettu, ylöspi- 
betty: un jardin bien t.; welwotettu, 
pakotettu: je suis t. de l’indemniser. 

Tenu, ue, adj. Bento, hieno, wieno. 
Tenue, f. aita jona fofous festüü; 

ryhti, ruumiin afento 1. olento; afu, 
pulu: t. dhiver, Vät6, taliwi-, fuwis 
pulu; en grande t., paratipumusja; 
en petite t., jolapäimäifesjä purousfa; 
avoir bonne t. olla fitmosti puettuna; 
lujuus, pyſywäiſyys: cette selle n’a 
pas de t.; (lum.) mwalamuus, lujuus 
(luonteen); t. des livres, firjanpito; 
t. d'un registre, pöytäkirjan pito; 
tout d'une t., yhdesjä jakjosja. 

Ténuité, jf. wentous, hienous. 
Tenure, f. alue, ala, alusta. 

, Téorbe, Tuorbe, m. erää litaran 
aji. 
Tercer, Terser, v. a. folmanteen 

fertaan kyntää 1. kaiwaa (pelto, wiis 
nimäti). 

Tercet, m. folmiriminen märjy. 
Térébinthine, f. tärpätti. 
Térébinthe, m. tärpättipuu. 
Térébration, f. vet'ün näwertämi⸗ 

nen puuhun pih'an 1. mablan juokſut⸗ 
tamista warten. 
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Tergiversateur, m. ja adj. wilpis- 
telijä, juonittelija. 

Tergiversation, f. wilpisteleminen, 
juonitteleminen. 

Tergiverser, v. m. etfiä werukkeita, 
estelykjiä, juonitella, Pieppiä. 

Terme, m. määrä, raja, pää, loppu; 
rajapyyki; makjulöyfi, makjun määrä» 
aika; fynnytys-aifa; laufetapa, puheens 
muoto; t. technique, oppijana; (las: 
fuop.) jäjen; venu à t., tähfi-aikainen; 
avant t., ennen ailojaan; à t., määrä» 
ajalla, määrä-ajalji, määrä-aikoina; — 
ts, pl. tila, fubta: ce mariage est 
en t de se conclure, amioliitto on 
telemäifilänjä; Paffaire est en t. d’ac- 
e amodemeni, ollaan afiasta fopimai- 

aan. 
Termös, m. walloinen muuriainen, 

termiti. 
Terminaissa, f. loppu; pääte (fa- 

nan). 
Terminal, ale, adj. (tasw.) bui- 

pusfa, pääsjä olema. 
Te er, v. a. rajottaa, lopettaa. 

— Se t., v. r. loppua, päättyä. 
Terminologie, f. oppijanain luet 

telo, terminologia. 
Termithe, 1. Termäs. 
Ternaire, adj. nombre t., folmi- 

fufu. 
Terne, m. fofme filmää 1. folmonen 

noppañesfa; — t-s, pl. folmofet faifti 
(heitettisjä noppafiala). 

Terne, adj. tumma, himmeä. 
Tern6, 66, adj. (lasw.) folmittain 

ryhmäsſä olema. 
Ternir, v. a. tummalfi, bimmeüfft 

faattaa; (furv.) himmentää, foaista. — 
So t., 7. r. himmentyä, tummentua 
(myös kuw.). 

Ternissure, /. himmennys, tummen- 
nus. 

Terrage, m. oifens fantaa meroa 
Iuonnosja; fokerinpuhdistus. 

errain, m. maa, maa-ala, maaperä, 
ala, tila; maanlaatu; maankerros; gag- 
ner du t., woittaa alaa. 

Terral, m. maatuuli. 
Terrag 

Fred: le globe t., maapallo. 

720 Terr 

Terrassement, m. pengertämtinen, 
multamallin teleminen. 

Terrasser, v. a. nostaa maata mul 
tawalliff, multamallila ympäröitä; 
[lyödä pitkäkienfä; (kum.) mafentaa, Lu: 
mota. 

Terrasseur, m. farfeampien muu- 
rauffien tekijä. 

Terrasseur, Terrassier, m. mui- 
lanläjääjä, wallituffien kaiwaja; mu 
ran-ajaja. 

Terre, f. maa: tremblement de t., 
maanjäristys; par mer et par t., me- 
vitfe ja maitje, merellä ja maalla; 
votre livre est tombé à t.. par t. 
firjanne putofi maahan, lattialle; han- 
tausmaa, firffomulta: porter en t, 
ET maahan, haudata; t. sainte, tvi- 
itty maa; maanlaatu, maanperä: t 

sterile, hedelmätön maa; t. en friche, 
febotfi jätetty pelto; t. en jachère, bal: 
mewainio; maanlaji: t. calcaire, ar- 
gileuse. falffi-, fawimaa; t. adami- 
que, mäbänneistä fasweista fyntynyt 
multa; t. cuite, poltettu fami; maa- 
pallo; maa, maakunta: en t étran- 
gère, mieraasja maasja; la t. pro- 
mise, de la promission, la t. sainte, 
fuwattu maa, Kaanaanmaa; maalar: 
tano, maatila; maa (meden masta- 
lobtana): t. ferme, mannermaa; ar 
mée de terre, maasarmeija; gagner 
la t., faapua maalle; prendre t., {as- 
lea maalle; perdre t., fabottaa mas 
näkymistä; maallijet: les vrais chré- 
tiens méprisent la t. — Terre à terre, 
adv. pitkin maata, rannitfoa. 

Terreau, m. fonnalla felotettu mul 
ta; ruofamulta. 

Terrein, f. Terrain. 
Terre-neuvier, m. RNew-foundland'- 

iin matkustaja joka ſielld turskakaioja 
pyytää; fikfi käytetty laimwa. 

erre-noix, f. maapählinä, maakas⸗ 
tanja. 

Terre-plein, m. läytämä pitkin wal⸗ 
fia, mallikäytämvä: holwattu multaivallt. 

Terrer, v. a. mullita puunjunria, 
| I taswia; ajaa multaa, famea miituille 

ué, 66, adj. maata ja mettä | ja lentille; hieroa wanutusſawella. — 
v. n. laimaa iljeänjä maahan. — Se 

rrasse, f. penger; multamalli; ale | t., v. r. lymytä omiin oloihin; fins 6 
tani; litteä katto; etusala. nottaa afemanfa multamalleilla. 
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Terrestre, adv. maalla ajuma, maals 
linen; ajallinen. . 

Terrestréités, f. pl. lappaleen far- 
keimmat ainesofat. 

Terreur, f. faubu, fanbistus, hirmu; 
régime de la t., hirmuhallitus rans- 
lalaifen wallanfumoutien aikana. 

Terreux, ouse, adj. maan-, mullan- 
felainen, maalta tulema: goût, odeur 
t.; mullalla foaistu: avoir le visage 
t., olla kuolleen näköinen. 

Terrible, adj. faubea, hirmuinen, 
hirtweä. 

Terriblement, ado. faubeasti j. m. e. 
Terrien, enne, s. tilanbaltija, maan- 

omistaja. 
Terrier, m. ja adj. m. papier t. 

maatirja. 
Terrier, m. luola, kolo (metfän-elü- 

wille): mäyräkoira. 
Terriöre, f. multafaimwos, paitfa 

mistä multaa mwedetään. 
Terrifier, v. a. muuttaa mullaifi. 
Terrifier, Terrorifler, v. a. faubisr 

taa. 
Terrine, f. liemis, foppamalja; eräs 

Itharuola. 
Terrinöe, f. maljallinen. 
Terrir, v. n. lamuta luimalle maalle 

[Kilpifonnasta]; faada maa näkyviin. 
Territoire, m. alusklunta, piiri; tib- 

lafunta. 
Territorial, ale, adj. alusfunnan-, 

piirins; fiflafunnans. 
Terroir, m. maaperë. 
Terrorisme, +. birmuballitus, bir- 

mubhallitus-järjestelmä. 
Terroriste, m. birmuballitus-jüries- 

telmän puolustaja. 
Terser, {. Tercer. 
Terset, 1. Tercet. 
Tertiaire (ti — fi), adj. (geol.) fol- 

manteen muodostuljeen fuufuwa. 
Tertianaire (ti ft), adj. tunafin 

folmantena päimänä 1. muotena pa- 
laama. 

Tertre, m. funnas, tuffuia. 
Tes, pron. pl. (janasta Ton), finun. ! 

721 Töte 

Test (st ääntyy), m. le serment du 
T., Test-mwala (wala luopua katolijesta 
usfosta Englannisia). 

Testacé, 66, adj. fuorellinen. — m. 
foppa-elütn, foppamato. 

estament, m. testamenti; l’ancien 
t., wanha testamenti. 

Testamentaire, adj. testamentilli 
nen. 

= Testateur, trice, s. testamentin te. 
tjä. 
Tester, v. a. tehdä testamenti, tes: 

tamenterata. 
Testicule, m. mulllu, kiwes. 
Testif, m. tamelinkarmat. 
Testimonial, ale, adj. lettres t- 

es, tobistuélirie, todistus Läytökjestä; 
preuves t-es, toteennäyttö mierailla 
miehillä. 

Testonner, v. a. lampata ja firota 
hiulfet. 

Töt, m. 1 Tesson; (wanh.) pää» 
talo; t. à cochons, fifaläütti. 

Tötanos (s ääntyy), m. eräs alitut- 
nen fuonenweto. 

Tötard, m. jammafonpoila; eräs fäy- 
nämän laji. 
_Tetasses, f. pl. litteät ja roillumat 

nifät. 
Tête, . pää, Pallo; ma] de t., pään. 

fimistys; t. de mort, päätallo; faire 
t. à Vorage, taistella myrskyä was⸗ 
taan; mettre un homme en t. à an, 
faattaa jlu toifen mwastustajalfi; crier 
du haut de sa t., buntaa täyttä kurk⸗ 
tua; il ne faut pas se jeter à la t. 
des gens, ei faa mäkifin tunkea ihe 
misten pariin; t. la première, pää- 
täfollaa; faire t. à qn, wastustaa, pi- 
tää puoltanja; ne savoir où donner 
de la t., olla tietämättä mihin ruweta, 
mitä tehdä; faire la t., ajaa Diuljet; 
t. naissante, uufi hiuskaswu; mieli, 
äly, käſitys; mettez-vous bien dans 
la t. que, painalaat hymin mieleenne; 
une excellente t., oima pää, füfitys 
1. äly; t. carrée, älykäs pää; t. mau- 
vaise, itfepäinen; coup de t., hurja 

Tesseaux, m. pl. (laim.) faalingit. teko; henkilö, ykfilö; fappale: un trou- 
Tesson, m. firu, firunen, firtale. peau de 50 t-s, tarja josja on 50 
Test (st äänttyy), m. foteloisten, | kappaletta; ihmispään muoto 1. muo- 

raallujen, filpifonnien koppa; (kasw.) tokuma; hiukjet, tukka; hirwen farwet; 
jywän kuori. | latma, huippu, pää; pää 1. falujen 
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palju pää: t. d’un clou, naulantanta; 
t. d’une cognée, firmween fanta; la t. 
d'une compas, firlilän farana; etu- 
puoli, alfupää: la t. d’un bois, mets» 
jän reuna; la t. de la liste, fuette- 
fon alfupää; la préface à la t. du 
livre, efipuhe firjan alklupääskä; fota- 
joufon enfiriwi, pää, efifija, etupää: 
être à la t. des affaires, olla afioita 
johtamasja; (tähtit.) la t. d’un comète, 
yrstötähden fydän; t. du blé, par- 
hat jywät. — T.-ä.-t., adv. lahden: 
eslen; fabbentestinen yhteentulo ]. fes- 
lustelu; t. pour t., faswoista faswoi- 
hin; par t., miestä päälle, kullekin, 
fappaleesta. 

Töte-bleu! Tête de ma vie! int. 
hiidesfä! 

Tôte-de-more, /. mustapäinen bes 
wonen. 

Tête-morte, jf. caput mortuum, fafa 
1. jäännös tislaukfesfa. 

Téter, Teter, v. a. ja n. imeä. 
Tétière, f. lapfenmysjy; püitfimet. 
Tetin, m. nijänpää, nännä. 
Tetine, /. teurastetun lehmän, fian 

utareet; fuulasta tullut luhmu haar⸗ 
niskaan. 

Teton, m. nänni, nifä. 
Tetonnière, f. foborintainen nainen. 
Tötracorde, m. nelikielinen lyyry. 
Tétradynamie, /. neliwaltiaifet, kas⸗ 

wikunnan 15 fuofta Linnön järjestele 
määlä. 

Tötraddre, m. nelijärmitlö, kappale 
jota rajottaa neljä tafafiwuista ja yh⸗ 
teellistä kolmiota. 

Té one, adj. ja m. nelifulmai- 
nen: nelifulmio. 

Tet je, /. (kasw.) nelisemijet. 
Tötrandrie, j. (fa8w.) nelijeteifet, 

faswifunnan neljäs Inoffa Linnê’n järs 
jestelmäsfä. 

Tötrapaste, m. ploki 1. mäkipyörä 
josfa on neljä fielfoa. 

Tétrapétale, adj. (tasw.) neljällä 
tullalehdellä warustettu. 

Tötraphylle, adj. (faëw.) nelilebti 
nen. 

Tétrarchie, f. tetrarfia, neljännes- 
tubtinaan armo 1. alue. 
Tétrarque, m. tetrarfa, neljännes, 

afirubtinas. 

122 Théi 

Tétras, m. metfo. 
Tötrasperme, adj. (fasto.) neljä fie 

mentä fifältämä. 
Tötrastyle, adj. nelipylmäinen. — m. 

temppeli jolla on neljä pylmästä etu 
fimulla. 

Tétrodon, m. ptillilala (tetraodon). 
Totte, /. nunnu. 
Tetto-chèvre, m. tehrääjä, yöleilakka 

(lintu). 
Tötu, ue, adj. yljipäinen, itjepäinen, 

itfepintainen. 
Tötu, m. uuija, vuhjin. 
Teutonigue, adj. teutonilainen, mui- 

nais-faljalainen. 
Texte, m. teleti, lirjailijan omat fa- 

nat; faarnan teksti; eräs patnofirjain- 
ten laji. 

Textile, adj. lehrättämälji, fubotta- 
walfi felwollinen, jyinen. 

Textuaire, m. firia josja tefsti et 
ole felitykfillä marustettu. 

Textuel, elle, adj. firjan, lain tefs- 
tisjä olema; telstinmukainen, fanan- 
mufainen. 

Textuellement, ado. ſananmukai⸗ 
festi, fanasta fanaan. 

Texture, f. futominen; futoelma, 
fangas; nimelmä, fommitelma, rafen- 
nus (erit ofien jskin kokonaifesja). 
, Thaler, Taler (er= üür), m. taa- 
eri. 
Thalictron, m. niittu-ängelmä (tha- 

lictrum flarum). 
Thalia, f. Thalia, nähytelmätaiteen 

runotar. 
Thaumaturge, adj. ja s. ihmeitä te- 

kewä; ihmeiden tekijä. 
Thé, m. teepenjas; teewefi; teelehdet ; 

teefeura. 
Théandrique, adj. yht'aikaa juma- 

[allinen ja inhimillinen. 
héantrope, m. jumala ja ihminen 

(Kristus). 
Théatin, m. teatinimunff. 
Théâtral, ale, adj. uüvtelmällinen, 

teaterine. 
Théâtre, m. teateri, näytelmähuone, 

näyttämö, näytelmälama; näytelmätai» 
be; bramallinen runous; dramallisten 
teosten fofoelma, näytelmistö; (tuw.) 
wailutus-ala; coup de t., £ Coup. 

Théière, f. teefannu. 
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Théiforme, adj. teen faltainen; teelfi 
mwalmistettu. 

Théisme, m. usko yhteen Jumalaan. 
Thöiste, m. ja f. yhteen Jumalaan 

uskoja. 
Thème, m. laufefma; efitykjen aine; 

harjotussaine foulusfa; thema (mufi- 
tisja); (Keltop.) alklumuoto. 

Thömis (s ääntyy), f. oilenden ju- 
malatar; (fuw.) oikeus. 

Théocratie (ti— ft), /. teofratia, 
ballitus Jumalan mälittämän johdan. 
non alla. 

Théocratique, adj. teofratinen. 
Théodicée, f. Jumalan manhurs- 

faus; oppi Jumalan luonnosta. 
Thöogonie, f. Sumalten allu ja ſyn⸗ 

ty; pakanallinen jumaluus-oppi. 
Thöologal, m. kaniki jofa efittää ju- 

maluus-oppta. — f. fellaifen kanikin 
wirka. — adj. Jumalaa koskewa. 
Théologie, f. jumaluus-oppi, teolo- 
ia. 
N. Théologien, m. jumaluus-opin tut⸗ 
fija, teologi. 

Théologique, adj. jumaluus-opilli 
nen, teologinen. 

Thöologiguement, adv. jumaluuso 
opin tawalla. 

Théorbe, k. Téorbe. 
Théorème, m. teoremi, mwätte. 
Thöoricien, m. teoretifo, jola tuntee 

afian tieteellistä perustusta, mutta ei 
Pykene fen käytäntöön. 

Théorie, f. teoria, tiebeperü. 
Théorique, adj. teoretillinem, tiebes 

peräinen, tietopuolinen. 
= Thöorignement, adr. teoretillifesti 
j. 1. €. 

Thérapeutes, m. pl. eräs uskonlahko 
Suutalaifilla. 

Thérapeutique, 7. fe lääketieteen 
ofasto josfa efitetään tautien paran- 
nuskeinoja ja hoitoa, terapeutila. — 

j. terapeutilaa kostewa. 
6riacal, ale, adj. teriafia fijäle 

tämä, teriafin faltainen. 
vuan oriaaue, J. (18ä1.) teriali, eräs 

e. 
Termal, ale, adj. kylpy⸗; eaux t-es, 

lämpöifet kylpylähteet. 
Thermantigue, adj. (läät.) kiihot⸗ 

tama. — m. liihotus-aine. 
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Thermes, m. pi. lämpöinen fylpy, 
fauna. 

Thermidor, m. wuoden yhdestoista 
fuufaufi ranskalaifen wallankumoukſen 
elaniastuoja (19 Heinäl.—17 Clofuu- 
ta 
Thermolampe, m. erä8 lieben lais 

to8 joka yht'aikaa lämmittää ja walai- 
fee uſeampia huoneita. 

Thermomètre, m. termometeri, läm⸗ 
pömittari. 

Thermoscope, 1. e. f. 
Thésaurisation, /. aarteiden fofoo- 

minen. 
Thésauriser, v. n. loota aarteita, 

rahoja. 
Thésauriseur, euse, s. ja adj. aat- 

teiden kokooja; aarteita Pofoilemwa. 
Thèse, /. wäite, mäitelmä; mäitele 

mästoimitus. 
Théurgie, f. eräs loihttmifen laji 

henkien amulla. 
Théurgique, adj. teurgiaan kuuluva. 
Thlaspi, m. tasfubeinü, fuffarobeinü 

(thlaspi arvense). 
Thon, m. eräs fala (scomber thyn- 

nus), espanjalainen malrilli. 
Thonaire, m. mafrillimerffo. 
n onine, f. [uolattu espanjan mate 

rilli. 
Thorachigue, Thoracique, adj. rin- 

tas, rinnans; rinnalle terweellinen. 
Thorax, m. rinta. 
Thrombus (s ääntyy), sn. ajos fuo- 

nensislemijestä. 
Thuriferaire, m. ſuitſutus⸗astian 

tantaja fatolisten jublafuluisfa. 
Thym, m. ajoruobc (thymus serpyl- 

lum). 
Thymélée, f. eräs nüfitifen laji (da- 

phne thymelaea). 
Thyrse, m. Bacchus⸗jumalan faumwa, 

tyrjo; (kasw.) Harkko. 
Tiare, f. (muin) perfialaisten fus 

ninfaiben fruunu; Tolmikertainen paa- 
winfeuunu, tiari; paamin arivo; por- 
ter la t., olla paamina. 

Tibia, m. fääriluu, fääri. 
Tibial, ale, adj. füärifuun-. 
Tic, m. feimen purelfiminen (hewoſen 

tauti); fuonentweto; naurettamat eleet. 
Ti de, adj. haalea, penfeä; (futo.) 

penfeä, baluton. 



Tièd 

Tiödement, adv. haaleasti, penfeüsti. 
Tiédeur, j. baaleus; penfens, kylmä⸗ 

fiétoifuus. 
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Tillbury, m. wäbütfet trillat. 
Tillac, m. laiwanfanfi. 
Tillage, m. hampun rutistaminen 

Tiédir, v. m. fäydä baaleaffi, pen- | füfin. 
[eäkji, ylmäkiskoifekji. 

Tien, enne, pron. adj. finun. — m. 
finun omaifuutefi; le tien et le mien, 
mifä finun on ja minun; les t-s, omais | fin 
efi. 
Tierce, f. terfi mufilisja ja mieffais 

lusſa; tuudeskymmenes ofa fefunnista ; 
G kolmas forjauérarfti; rufous- 
hetki ti. 9 aamulla; toutes les t-s 
sont bonnes, tolme futafin on aina 
Horwü. 

Tierce, adj. f. {. Tiers, adj. 
Tierce-feullle, /. apilanlehti (waaf.). 
Tiercelet, m. muutamien petolintu- 

jen foirafjet jotka omat folmatta ojaa 
mwähemmät tuin naaraffet; t. de doc- 
teur, tobtori-parfa. 

Tiercement, m. binnanforotus tof: 
mannella ojalla. 

Tille, f. niini; hampunpäistäret; kir: 
wes jota fopit majaranakin täyttää. 

Tiller, v. a. rutistaa bamppua fä- 

Tilleul, m. niinipuu, lehmus. 
Tim, f. Thym. 
Timbale, f. eräs mähäinen waski⸗ 

vumpu. 
Timbalier, m. wastirummun lyöjä. 
Timbre, m. fello jota foitetaan wa: 

(aran lyönnillä; rummun pobjanabfa: 
fellon, äänen helinä, äänen heleys: en- 
fimäinen rimi jotkin laulusta päälle- 
firjoitukjena totjelle ofottamasfa mitä 
nuottia on täyttäminen; farttamerffi, 
postimerkki; (mwaaf.) kypäri kilmen pääl 
[ä; (kuw.) pää, kallo; il a le t. fêlé, 
hän on aika pöperöpää. 

Timbrer, v. a. painaa farttamertti, 
Tiercer, v. a. ja n. forottaa hinta | Postimerkki; kirjottaa antopäimä; wa⸗ 

tolmannella ofjalla. — v. a. tolmanteen 
Tertaan ajaa pelto. — v. n. olla fol: 
mantena miehenä pallopelisfä. 

Tieroon, m. tolmas ofa fofonaijesta uio 
mitasta. 

Tiers, tierce, adj. folmas; fièvre 
t-ce, fuumetauti jofa tapaa funalin, 
Tolmantena päimänä, fofmipäiwittäi- 
nen milutus; t.-état, folmas fääty, 
porivarijääty; t. parti, fesfipuolue; t. 
arbritre, Polma8 riidan ratkaifiana. 

Tiers, m. folmas mies; folmas oja; 
le t. et le quart, Bekat ja Paarvot. 

Tiers-point, m. folme pistettä fol- 
miona; fürfipiste gotilaifesfa fuippo- 
faaresfa; fofmitabloinen wiila. 

Tige, /. puun runfo; wana, twarfi, 
korſi; fierutin (kellosja); awaimen 
putki; kynttiläjalan torvi j. m. ſ.; faa- 
paswarfi; (kum.) efisifä. 

Tignasse, /. huono peruutti. 
Tignon, 1. Chignon. 
Tigre, m. tiileri; eräs BGyönteifen 

laji. — adj. tiikerintäpliläs, -karmwai- 
uen. 

Tigré, 66, adj. tiilerintäplitäs, -fars 
wainen. 

Tigresse, f. naara8stiikeri. 

|ruétaa Pypärillä kilwen päälle. 
Timbreur, m. farttamerfin, temppe- 

lin painaja. 
Timide, adj. arfa, pelkuri, waubto, 

Timidement, adr. arfamielifesti, 
ujosti. 

Timidité, /. arfuus, pelfuus, ujons. 
Timon, m. waunuintanto, wehmaro; 

ruoritanto, ruori, perüfin. 
Timonier, m. vuorimies, perämies, 

peränpitäjä. 
Timoré, ée, adj. pelkäämä; arfatun- 

toinen. 
Tin, m. laiwantufi (meistämöllä). 
Tinctorial, ale, adj. wäri-aineeffi 

felpaawa: plante t-e. 
Tine, /. fortwo, faawi. 
Tinet, m. forento. 
Tinette, /. pytty. 

N Tintamarre, m. melsfe, hälinä, rä- 
inä. 
Tintamarrer, v. n. telmiä, teubata, 

paubata. 
Tintement, m. Belinä, belijeminen: 

läppäys, panffaus (kellojen); t. d’oreil- 
les, forwain fubina 1. foiminen. 

Tintenagne, f. Toutenague. 
Tinter, v. a. ja n. läpätä, paulut- 
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taa (teloja); belistäü; le cerveau lui 
tinte, hänen on pää pyörällä. 
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Tiré, 68, adj. part. ja adj. un vi- 
sage t., laihat kaswot; t. à quatre 

Tintouin, m. tormain fuÿina 1. foi. | épingles, jäykkä ja pinnistetty että tus- 
Bo (fum.) päänhomma, puuba, 
uoli. 
Tipule, f. narffo, farminartto. 
Tigue, f. puutäi, punfki, wäiwe. 
Tiquer, v. n. pureskella feimeü ſhe⸗ 

wofesta). 
Tiqueté, 6e, adj. täplikäs, pillulli- 

nen. 
Tiqueur, euse, adj. feimeä puresfe- 

ea. 
Tir, m. ampu, ampuminen, ampu- 

linja; amputlenttä, -rata. 
Tirade, /. fatfelma 1. faufelma jotkin 

Pirjasta; (foit.) inoffnma; (kuw.) fa 
natulwa; t. d’injures, tulwa herjauls 
fia; tout d’une t., yhtämittaa, fatfee- 
matta. 

Tirage, m. wetäminen, weto; arpojen 
mweto; (lirjap.) painaminen; metalli 
langan wetäminen; wetotie (pitfin joen 
1. kanawan rantaa). 

Tiraillement, m. remäistys, riipaus, 
fatlominen; t. Vestomac, watſan pu- 
veet 1. fatfomifet; t. d’esprit, fielun- 
waiwa, lemwottomuus. 

Tirailler, v. a. remätistä, riipoa, fis- 
koa, metää finne tänne; (kuw.) mais 
mata loppumattomilla pyynnöillä, wai- 
mata. — v. n. turhaanpäin ammus» 
ella; jääkärivimisfkä ampua. 

iraillerie, /. turhaanpäin ampus 
minen; jääläririmin ammunta. 

Tirailleur, m. tarffampuija, jääkäri, 
tiraljöri; joka yhä turhaanpäin am- 
mustelee. 

Tiran, 1. Tyr .... 
Tirant, m. furenauba fuffaroëfa; 

pelppipibna faappaasja, iltti, fengän- 
orwa; pingotusnuorat rummusja; fi 
berauta muurisja; lanka jolla afia- 
firjat mihotaan; laiman ſywyys we 
besjä. 

Tirasse, f. eräs linnunwerfto. 
Tirasser, v. a. ja n. pyytää lintuja 

wertolla. 
Tire, D ſiwallus, weto; voler à t. 

d’aile, lentää kowin pilaa; tout d’une 
t., bhtämittaa, yhtä-vikoifeen. 

, m. Chasse au t., metjästys 
pysjyllä. 

fin pääfee herwahtamaan. 
Tire-balle, m. tone millä mwedetään 

fuula haamasta. 
p botto, m. HGelppihihna; ſaapas⸗ 

pihti. 
Tire-bonchon, m. 

korktirunwi. 
Tire-bourre, m.pysfnnperfain, -rasfi. 
Tire-bouton, m. fouffu millä nappia 

läpiinjä wedetään. 
Tire-braise, m. hiilitouklu. 
Tire-clou, m. hohtimet. 
Tire-d'aile, m. fiimenhuimaus Jen 

täesjä; voler à t., lentää täyttä wauh⸗ 
tta. 

Tire-fient, m. fontafoura. 
Tire-fond, m. uurvehdylä (tynnyrins 

tekijän); fone millä otetaan luun fiv 
ruja haawasta. 

Tire-laisse, m. rau’ennut toiwe. 
Tire-larigot, m. boire à t., juoda 

aika⸗lajilla. 
Tire-ligne, m. wiiwa⸗piirrin. 
Tirelire, /. fääetöpysiy, -tolkki, -ra- 

fia; leimon mwiferrys. 
Tirelirer, v. n. mwifertää leimon ta- 

malla. i 
Tire-lisses, m. ꝓl. warwat jotka fan. 

nattawat lankaan luonnosta. 
Tire-moelle, m. lufiffa millä ydintä 

faimetaan luusta. 
Tire-pied, m. polwibibna. 
Tire-plomb, m. falu millä lyijy we» 

detään runtun ympärille. 
Tirer, v. a. wetää; t. la rame, käht⸗ 

tää airoja, foutaa; t. l’eau, metäü 1. 
imeä wettä fijäänjä; on aura bien à 
t. dans cette affaire, foi fiinä afias- 
fa on fisfonista; metää ulos, tuottaa, 
tuoba, laskea: t. de l’eau d’un puits, 
ammentaa että faimosta; t. de Peau, 
tuoda wefitarpeenfa faiwosta; t. du 
vin, laskea miini tynnyristä; t. du vin 
à la cave, tuottaa miiniä fellarista; 
t. du sang, iskeä (nonta; t. une vache, 
(npfää; t. Ja langue, pistää fieli ulos 
fuusta; t. du feu d’un caillou, iskeä 
tulta; t. des larmes des yeux de gn, 
itkettää; (kuw.) t. de la captivité, 

tulpanmääntiö, 
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du péril, auttaa 1. päästää wanteubesta, 
maarasta; pingottaa, pinnistää, wenyt- 
tää; (fuw.) faaba, ottaa, nauttia: t. 
avantage de gc., läyttää ebntjenfa; 
t. de rentes de sa terre, faaba tu- 
loja maastanja; pufertamalla ottaa: 
t. le suc des herbes; wiiwata, we⸗ 
tää miimwoja, nyörin mukaan metää; 
fuwata jlu, tehdä jfun muotofuwa: se 
faire t.; on Va tiré en cire, hänen 
muotolumanja on mahaan tehty; pai- 
naa (lirjapainosja): on n’a tiré que 
cent exemplaires, ei ole painettu tuin 
100 Tappaletta; bon à t., painettamalji 
malmistettu; ambua, laukaista: t. un 
canon, des flèches; t. le pistolet, 
ampua pistoolilla; t. un oiseau, am- 
pua lintuun; (mieffailusfa) t. une 
estocade, työntää; (faupasfa) t. une 
lettre de change sur gn, panna wek⸗ 
felt jtun makſettawakſi; (merim.); t. 
l’eau, muotaa, läwästä vettä: t. six 
pieds d’eau, fulfea kuuden jalan ſy⸗ 
mältä; t. peu d’eau, täydä matalalta; 
panna armalle, arpoa, metää arpoja; 
(lastuop.) t. la racine carrée, wetää 
neliöjuuri. — v. n. faufaista, ampua: 
t. de Parc, ampua joutfella; t. au 
blanc, ampua maaliin; t. au vol, ams 
pua lennosja; t. à balle, ampua kuu⸗ 
lala; laueta, paufata: son fusil vint 
à t., — laukeſi; le fusil tire juste, — 
on hywä maaliin miemään; arpoa, 
heittää arpaa; mielkailla: t. des ar- 
mes 1. tirer; wetäytyä, lähteä: de guel 
coté tirez-vous, mihin päin ai'otte 
etäytyä; t. au large, lähteä pakoon, 
Täpälämälkeen; il tire à sa fin, tekee 
loppua; (sur) mimahtaa jotin, olla 
infin faltainen: cette couleur tire 
sur le rouge; t. à conséquence, tuot- 
taa feurautfia, olla tärkeä; (merim.) 
t. au large, lähteä merelle; t. à la 
mer, lähteä rannasta. — Se t., v. r. 
(de) metävytyä irfi, mwapautua, pelas 
tautua; ampua toimen toifeenfa. 

Tire-sou, m. foronfiskuri, nylkyri. 
Tiret, m. pergamentihihua jolla afia- 

lirjat mihotaan; tamausmiima rimwin 
lopusſa (=). 

Tiretaine, f. eräs farfea puolimils 
lainen kangas. 

Tireur, m. mwetäjä; ampuja, kyttä, 
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metfästäjä; weffelinpanija, trasfenti; 
t. d’or, fultalangan metäjä. 

Tireuse, /. t. de cartes, fortista 
poowaaja 1. ennustaja. 

Tire-veille, m. (meriw.) faskntöyfi 
Tiroir, m. laattffo; Peskimmäinen 

fotamiesrimi. 
Tironien, enne, adj. caractères t-s, 

lyhennysmerkit. 
Tirot, m. jofi-alus. 
Tisane, f. obraweft (lääkejuonta): 

t. de Champagne, eräs dampanjan 
wiini. 

Tisart, m. uuninjuu fulatus-nunisia. 
Tison, m. fefüle. 
Tisonné, adj. m. gris t., mustan. 

täplitäs harmaa (hewonen). 
Tisonner, v. a. forjata 1. pöyhiä 

walkeata liebesfä. 
Tisonneur, euse, s. jola mielellänjä 

pönhii walkeata liedesfä. 
Tisonnier, m. hiililouklu, bitlibanto. 
Tissage, m. futominen, fubonta. 
Tisser, v. a. futoa, wirkata, punota. 
Tisserand, m. palttinanfutoja; me 

ran⸗, filkinkutoja. 
Tisseranderie, /. liinalaufaan teh: 

bas; liinakankaiden fauppa. 
Tisseur, Tissier, {. Tisserand. 
Tissu, ue, part. (fanasta Tistre), 

kudottu. 
Tissu, m. fangas; wirfattu 1. pn: 

nottu teos; (kuw.) luonnos, luoma, 
järjestys, laadinta. 

Tissure, f. fanfaan tiimetys, lujuus, 
lutoma, futous. 

Tissutier, m. naubanfutoja, nyöri: 
maalari. 

Tistre, v. a. k. Tisser. 
Tithymale, m. eräs Ranslasfa fas- 

mawa boréman laji. 
Titillant, nte (11 ei pehmene), adj. 

futittawa, futfuttawa; poreilema [mwit- 
mel. 

Titillation, f. futitus, futfutus; po- 
reileminen (miinin). 

Titiller, v. a. ja m. futittaa, futfut- 
taa, futfua; poreilla [wiintstä]. 

Titre, m. nimilebti; rubriki, pääle 
tirjotus; armonimitys, arwo; nimitys, 
nimi: le t. de père, iſänuimi; wir: 
lawaltuus; afiafiria, todistnskirja, fon- 
trahtilirja: t. de propriété, omistus- 
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oikeutta todistawat firjat; produire 
des t-s faux, efittää määrät afialirjat; | 
laillinen perustus 1. oikeus: il possède 
cette terre à t. d'achat, hän on faa- 
nut tämän talon oston fautta; à quel 
t. demande-t-il cette place, millä 
perustukfilla hän maatii tätä paikkaa; 
a t. d’héritier, perillijenä; à t. de 
don, de grâce, lahjana, armon-ofots 
teena; à t. d'office, wiran puolesta; 
il a des t-s & cette place, hänellä on 
oikeus tähän paiflaan; rahan laillinen 
aino ja hienous: or, argent en t., täy» 
—ã ſäädetyn rahakannan mu⸗ 
aan. 
Titré, 66, adj. forfealla arwonimi⸗ 

tuffellä warusteitn (herttua, martift j. 
n. €.); homme t., ylhäinen mies; terre 
t-e, fartano joka omistajallenja tuote 
taa berttuan j. m. f. armonimitykfen. 

Titre-planche, m. fuwilla piirretty 
firjan nimilehti. 

Titrer, v. a. armwonimitykjellä mais 
nita 1. nimittää; waltuuttaa, oikeuttaa. 

Titrier, m. artiston hoitaja ([uos- 
tarisja); aftafirjain määrentäjä. 

Titubation, f. (tähtit.) häälyminen. 
Titulaire, adj. arwonimitystä, ni- 

meä fantatwa, nimi⸗ — m. wiran Was 
finainen haltija. 

Toast (a ei äänny), m. malja (ilun 
muistolfi, termeubeffi juotuna). 

Toaster (a ei äänny), v. a. ja nm. 
juoda malja jlun muistoffi. 

Toc, m. jeu du t., lautapeli. 
Tocane, f. miinirypäleistä puferta- 

matta juosjut wiinineste. 
Tocsin, m. paulutus hätäkellolla; bü- 

täkello. 
Toge, f. toga, romalainen wiitta. 
Toi, pron. finü, finua, finulle. 
Toile, f. aiwina, palttina, liinafan- 

gas; kangas; (wanb.) teltti; t. cirée, 
wabatangas; t de coton, pumpulilan- 
gas; t. peinte, farttuuni; t. d'or, ful- 
talangas; t. à sac, fälkikangas; t. à 
voiles, puriefangas; t. grosse, lartea 
liinafangas; t d’araignée, hämmähä- 
fin feitti, 

Toil6, m. pitfin pobia. : 
Toilerie, f. liinateotſet; liinafauppa. 
Toilette, E peitto 1. werho yöpöy- 

däsfä; maatetuspöytä, pukemuspöytä, 
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tarmelaluinenja; pulu, maatetus, pu- 
eminen. 
Toilier, ère, s. liinantutoja; liinan, 

fauppias. 
Toise, f. (yli, ſylimitta. 
Toisé, m. fylimitalla mittaaminen; 

taito mitata pintoja ja laskea tappal- 
ten tilamuutta. 

Toiser, v. a. mitata fylimitalla; tar- 
fastaa fiireestä fantapütbin, ylenkat⸗ 
feella filmäillä; affaire toisée, rat: 
laistu afta jofa ei enään ole autetta- 
wisfa. 

Toiseur, m. mittaaja. 
Toison, f. lampaan illat; [ams 

paan nabfa 1. talja milloineen; la t. 
Por, kultainen talja. 

Toit, m. katto; (kuw.) huone, foti; 
t. à porcs, à cochons, fifaläätti, fit» 
woton buone. 

Toiture, f. fattorafeunus. 
Tokai, m. tofajiiini. 
Tôle, f. rautapelti. 

y 101erable, adj. kärſittäwä, kestet⸗ 
e k mä. 

Tolérablement, adv. anttamasti. 
Tolérance, f. ſuwaitſewaiſuus, lärfi- 

fimäifyys; uslonnon-, omantunnon wa⸗ 
aus. 
Tolérant, nte, adj. ſuwaitſewa, für. 

mällinen. 
Tolérantisme, m. fuwaitfemaifuus 

uskontojen fubteen. 
Tolérer, v. a. fuwaita, kärſiä, olla 

ſuwaitſewa. 
Tollé, m. crier t. sur qn, firota ja 

fabatella jfuta. 
Toman, m. perialainen lasfuraba. 
Tomate, f. !. Pomme d'amour. 
Tombac (c ääntyy), m. tombali, 

eräs metallijeos (mwaskea ja finkkiä). 
Tombant, nte, adj. putooma, riip= 
— riutunut; étoile t-e, lento⸗ 
tähti. 

Tombe, /. hautakiwi; hauta. 
Tombeau sm. bantapatfas; Hauta; 

(kuw.) fuolema, loppu, hämiö. 
Tombée, f. à la t. de la nuit, nön 

| tvaiheesja. 
Tombelier, m. muran-, jonnan-ajaja. 
Tomber, v. n. pudota, langeta: la 

grèle tombe, fataa 1. tulee rafeita; t. 
en ruine, fulistua, joutua rappiolle; 
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faire t. les armes des mains, faattaa 
afeettomatfi, lepyttää; cela m'est t. 
dans l'esprit, juolahti mieleeni; il est 
bien tombé, joutui mufatwaan aikaan, 
hänen käwi hywin; il laissa t. ses 
paroles, fananfa fattuimat niin; t. 
sous la main de qn, joutua jlun fü- 
fin, waltaan; lyödä, iskeä [ukkofesta] ; 
pudota pois, warista, lähteä; joutua 
(tautiin, jokin pahaan pulaan): t. ma- 
lade, fairastua; t. en défaillance, jou- 
tua miemoljiin; t. en putréfaction, 
mäbätä; t. dans l’oubli, joutua unob- 
buffiin; t. dans la contradiction, pu- 
hua ristirittaijesti; langeta fyntiin; 
alentua, menettää armonja, olla me: 
uestymättä; fortua, maipua; lafata, 
jontua loppuun: le vent est tombé, 
tuuli on faantuuut; la mer tombe, 
meri tyyntyy; le jour tombe, ehtoo 
joutuu; laihtua, furkastua; joutua jfun 
omaffi, ofalfi: cela est tombé dans 
son lot. — T. merlitfee monenlaftaista 
yhteenjattumista: ce chemin tombe 
ans l’autre, tie yhtyy toijeen; cette 

fête tombe au jeudi, juhla fattuu 
tuorstaijeen; t. d'accord avec gn. ſo- 
pia jotkin jun fansfa; (sur) hyökätä, 
rynnätä, iskeä jluhun; ojata, fattua: je 
tombais sur un vers, ojafin löytää; 
Pentretien tomba sur une telle chos 
se, feskustelu fattui kääntymään fiihen 
afiaan; le soupçon tomba sur lui, 
epäluulo fattui häneen. — v. imp. il 
tombe de la pluie, de la neige, fas 
taa että, lunta. 

Tombereau, m. mura-, fontarattaat; 
rattaallinen. 

Tome, m. oja, nio8 (kirjan). 
3 omenteur, euse, adj. (tasw.) höy⸗ 

teä. 
Ton, m. ääni; puhetapa; läytöstapa; 

ſäwel, nuotti, jämellaji; märinmoipuus, 
mwärinmimahdus; (lääf.) terweiden eli 
mien luonnollinen tila: donner le t., 
ääntää fämel; prendre un ton, puhua 
mabtipontifesti. 

Ton, ta, pron. finun; — pl. Tes, | 
ſinun. 

Tondaille, f. ferityt willat. 
Tondaison, f. willain feritfeminen. 
Tondeur, euse, s. ferirfijä; t. de 

draps, tweranteritfijé. 
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Tondre, v. a. feritä; fyödä (ruoho 
niitusta). 

Tonique, adj. ((Xäi.) yhteenmetämä, 
wahmistama. — m. fellainen lääke. — 
adj. ja f. pääjämel, perusfäwel. 
Tonka. J. fève de t., tonfapapn 

(nuustasia täytettämä). 
= Tonlieu, m. wouraraha marffinato- 
justa. 

Tonnage, m. laitan wetoifuu8 ; droit 
de t., fatamarabat joita mafjetaan lai- 
man wetoiſuuden fuhteen. 

Tonnant, nte, adj. paubaawa. 
Tonne, f. tynnyri, aami; t. d'or, 

tynnyri fuftaa. 

Tonnean, m. tynnyri, härkätynnyri; 
tynnyrilinen; laiman wetoifuuden mää- 
rä (20 centneriä); (kuw.) juoppo. 

Tonnelage, m. astian tefo; mar- 
chandise de t., astiateotiet. 

Tonneler, v. a. werlolla pyytää pel. 
topyitä. 

Tonnelet, m. wäbüinen tynnyri, ant. 
turi, nasjalla, pullatka. 

Tonneleur, m. peltopyyn pyytäjä. 
Tonnelier, ière, s. astiantekijä. 
Tonnelle, f. (ehto, lebtinraja; werkko 

peltopyyn pyyntöä warten. 
Tonnellerie, /. astiantelijän ammatti 

1. työhuone, astiantefo-bnone. 
Tonner, v. n. paubata, jhlistä. 
Tonnerre, «m. utfojen jylinä; ulko- 

fen ilma; ihminen jolla on kowin pau- 
haamwa ääni; ruutipejä (vuolysjä); coup 
de t. ulkojen tslu 1. Iyömä. 

Tonnes, f. eräs foteloifen laji. 
Tonsure, 7. hiusten leikkas (fato- 

fifelta papilta); paljaalfi ajettu paikka 
hänen pääsfänfä; alin pappiswirla; 
recevoir la t., mennä bengellifeen fääs 
tyyn. 

onsurö, m. Gengellijeen fäätyyn 
tuuluma. 

Tonsurer, v. a. ajaa hinkſet papikſi 
wihittämän päästä. 

Tonte, f. willanleritfeminen; kerityt 
willat; Perimifen aika. 

Tontine, j. elinfautinen kaswu jofa 
farttuu fen mukaan fun ofaffaat tuos 
lewat. 

Tontinier, ère, s. ofafas Tontine'is- 
ja (k. e. f.). 
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Tontisse, adj. bourre t., farineet 
weranferitfemifestä. — f. eräs laji ta- | {a 
petia joita tehdään willantarineita wa⸗ 
ristamalla paperille. 

Tontare, f. willanfarineet; waris⸗ 
teet Peritystä puusta; kerityt ruohot. 

Topaze, f. topafi (eräs fallisfimi). 
Töpe! int. hymä! olkoon! 
Töper, v. n. pitää, panna wastaan 

(pelisfä famantwerran rahaa fun was⸗ 
tapelaaja pitää); (kuw.) myöntyä. 

Topinambour, m. eräs perunantal. 
tainen jnurifasroi. 

Topigue, adj. m. remède t., ulfo- 
naifesti käytettämä lääke; — t-s, pl. 
efitys niistä lähteistä joita kirjailija on 
todtstuljina lähttänyt. 

Topographie, f. topografia, tarfta- 
peräinen felwitys jotkin erinäijestä paik⸗ 
fafunnasta. 

Topographique, adj. topografillinen. 
Toque, f. poimubattu, -laffi; nun- 

nanbuntu farfeasta liinasta; (kasw.) 
ua per orte, fuismanbeint (scutella- 
"a ). 

Toquer, v. a. (wanh.) foslea, lyödä. 
Toguet, m. talonpoikais-naifen myö: 

ſy; lapſenmysſy. 
Torche, f. foibtu, tulifoitto. 
Torche-cul, m. maffipaperi, pyyhin 

paperi. 
¶ yrehe nez, m. hunlipihti (hewo⸗ 

e). 
_Torche-pinceau, m. penfelien pyy⸗ 

binriepu. 
Torche-pot, m. f. Sittelle. 
Torcher, v. a. pyyhkiä, pyyhkiä pub- 

taalfi; (luw.) fimaista. 
Torchöre, f. raswafoibtu; monihaa- 

vainen fonttilänjalta. 
Torchis, m. ſawesta ja mihneistä 

tehty runti. 
gorchon, m. PyydHinriepu, kyökliriepu, 

»Itina. 

Tordage, m. liertäminen, punomi⸗ 
nen, kertaus. 

Tordeur, ense, s. fertaaja, kiertäjä, 
pnnoja. 

Tordre, v. a. ferrata, fiertää, pu- 
noa, fäistää; (kuw.) wääristellä, mäkn- 
nellä; t. le cou, mwäännellä 1. tään. 
nellä päätänjä; t. le cou à gn, müün- 
tää niskat nurin, tappaa. 
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Tore, m. Pyöreä lista pilarin ja- 
Bla 
Toréador, m. bhärlätaistelija. 
Tormentille, f. (kasw.) banbitfi (po- 

tentilla tormentilla). 
Toron, m. fää (föyden). 
Torpeur, f. horros, tainnos, Gun 

maus. 
Torpille, f. tärysranstu (Tala raja 

torpedo). 
orgue, f. topattu reunus kypärisfä. 

Torguer, v. a. punoa tupakkia. 
Torguet, m. donner le t., peijata, 

wetää nänästä; donner dans le t., 
antaa itfeänjä peijata. 

Torquette, 7. falafoppa; topallinen 
metilaloja; tupalkapötky. 

Torgueur, m. tupakan punoja. 
Torréfaction, f. Cärmentäminen, 

paistaminen. 
N Torröfier, v. a. färmwentää, pais- 
aa. 
Torrent, m. wuolas 1. ryöpeä puro 

1. jolt; wirta; wirtawa lumi⸗ ja fades 
weft; (kuw.) joukko, paljous; suivre le 
t., fulfea wirran miemänä, feurata jous 
fon mielipiteitä. 

Torride, adj. tuuma, kuiwa :le zon t. 
Tors, rse, adj. lierretty, kerrattu, 

punottu; wino, farfas; un cou t., tes 
topyhä. 

Torsade, f. fieruffaan punottu belt- 
tu; epoletin beltut. 
, Torse, f. punotut teolfet; kierukkapi⸗ 
ari. 
Torso, m. kuwapatſas jolta owat pää, 

fübet ja jalat fatfaistnt; eheän kuwa⸗ 
patjaan runko, ihmijen runfo. 

Tort, m. wääryys, forto, twabinfo; 
folwaus; avoir t., olla määräsjä; le 
t. est de votre coté, olette määräsjä; 
reconnaître ses t-s, tunnustaa mää 
rin tebneenfä; mettre gn dans son t., 
pakottaa jtuta häwyn muolfi tekemään, 
oota tulifia Htiliä jkun pään päälle; 
a t., [yyttömästi, määrin; à t.etä 
travers, ristin rastin, wälinpitämättä; 
à t. et à droit, ajattelematta, hofu- 
malla; à t. ou à raison, fyystä tai 
ſyyttömästi. 

Torte, adj. f. fanasta Tors, ?. t. f. 
Tortelle, f. ufonnauris (erysimum). 
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Torticolis, m. nisfan fanfeus 1. mis 
nous. — adj. ja m. niskasta wino, 
joka pitää päänjä kallella; ulkopyhä. 

Tortile, adj. (tasm.) määnneltäs, 
föynneliäs, 

Tortillage, m. foperrus, epäfelmä ja 
ferme be. 

Tortillant, nte, adj. mutlistelema, 
Toifertelema; bois t., määrä halkopun. 

Tortille, /. mutfistelema pollu met- 
jäsjä 1. puutarhasja. 

Tortillement, m. fertaus, punous, 
punominen; (lum.) weruke, mutkistelu. 

Tortiller, v. a. terrata, Piertää, pu- 
noa: — v. n. (kuw.) werulfeita, fala- 
wehlkeitä käyttää, mutlistella. 

Tortillère, ?. Tortille. 
Tortillis, m. tiehluvamainen foris- 

tus ralennukjesja. 
Tortillon, m. biuspalmifto fierret- 

tynä pään ympäri talonpoifais-naifen 
tapaan; biljan maalta muuttamut tyttö. 

Tortionnaire, adj. (lalit.) laiton, 
mwätkimaltainen. 

Tortionner, v. a. mäännellä, mää- 
ristää (tekstiä). 

Tortis, m. (ää (nuoran); punonnai- 
nen, kierre; (wanb.) eräs fuffafeppele; 
(waak.) helmirihma. 

Tortoir, m. jullousfuriffa. 
Tortu, ue, adj. mino, farfas, määrä, 

mutkainen, läntkeilemä; (kuw.) tafape 
roitten; le bois t., wiintfbpnnÿs. 

Tortue, /. filpifonna; ryntäyskatto, 
muurinmurtaja (Romalaifilla). 

Tortuer, v. a. mutkistaa, taivuttaa. 
— Se £., v. r. mutlistua, päästä Lars 
ſaakſi, winolfi. 

Tortueusement, adv. larjaasti j. m. e. 
Tortueux, euse, adj. farias, määrä, 

mutlainen, mutkistelema, lenkoilewa. 
Tortuosité, f. larſaus, winous. 
Torture, f. libutus; fibutuslarwa. 
Torturer, v. a. fibuttaa; (kuw.) mää» 

vistellä, mäännellä. 
Tory, m. torypuolueen jäjen (kunin⸗ 

laanmielinen) ECnglannisfa. 
Tost, 1. Toast; foutopentti. 
Toster, f. Toaster. 
Töt, adv. fobta, pian, marhain; t. 

ou tard, ennemmin tai myöhemmin; 
au plus t., mitä pikimmin. 

Total, ale, adj. fofonainen, täydel» 
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linen, perinpohjainen: somme t-e, faif- 
fiaan, yhteen, ylimalkaan. 

Total, m. fofonai[uus; au t. ent. 
laiffiaan. 

Totalement, adv. tyllönään, perin. 
pohjin. 

Totalité, f. fofonaifuus, fofo (umma. 
Toton, m. noppaishyrrä. 
Touage, m. hinaus. 
Touaille, /. ruflasfa tultewa Fäfi 

liina 1. pyyhinliina. 
Touo, f. Toug. 
Toucan, m. eräs lintu (ramphastos); 

eräs tähtifikerö. 
Touchant, nte, adj. liiluttama. 
Touhant, prep. foslewa. 
Touchau, m. foetusneula. 
Touche, f. fosfetin, näppäin, tau- 

enti era A tohdatlo, Wwaëtin- 
auta (fitaran faulasfa); foetus, toc 
tuskimi (kullan); ofotin, firjapuiffo: 
fouffu (tillupelisfä); maalanstapa, pen- 
felin täyttö, taiteilijan tapa; (tuw.) 
puusti, waurio, punsfaus. 

Toucher, v. a. foslea, hypistää, Fa- 
jota; foettaa fultaa foetustimellä; ajaa 
1. pafottaa kulkemaan, Iyödä; olla wie 
relläin, mwieritykfin, mieresfä; ylöskan- 
taa, ottaa ulos, nostaa (rahaa, pall: 
fan); foittaa (pianoa, urkuja, harp⸗ 
pua); (tuw.) efittää, kuwata, felittää; 
jivumennen mainita; liikuttaa, hellyt⸗ 
tää; fosfea 1. tulla jinbun; cela ne 
me touche point, ei fe minuun tule, 
ei fosfe minna; en quoi cela vous 
touche? mitä fe teihin tulee? paino: 
musteella rasmata; (mittaust.) fimuta, 
fosfea; (merim.) joutua matalalle: t. 
le fond. — v. n. (a) fostea, kajota: 
t. dans la main, [yöbä tättä; touchez- 
lä, tuosfa on füteni fen päälle; not. 
tua, ylettyä; (sur) palottaa, ajaa; (me 
ri.) (a) poiketa (fatamaan). 

Toucher, m. tuntemus, tuuto-aistin; 
foittotapa. 

Toucheur, m. farjan-ajaja. 
Toue, f. lauttaproomi. 

. Touée, f. binaus ; hinaustouwi, warp- 
pitouwi. 

Touer, v. a. hinata, warpata. 
Touffe, f. lehmä, Lebbes, tupju, tohh⸗ 

tö, [oflo, terttu, wiblo: t. d’arb 
febbiffo. ' bihlo; de 
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Touffer, v. a. loota tupfuilfi, tertuiffi. 
Touffeur, f. rafittama fuumuus 1. 

wari buoneesia. 
Tonffa, ue, adj. tuuhea, wehmainen, 

lehwakka, lehtemä. 
Toug, Tone, sm. Gemoishäntä (turk⸗ 

lilainen lippu). 
Toujours, ado. aina; ainalin, fui. 

tenfin, yhtähymin; t. est il que, ais 
nafin. 

Toulet, m. banta, hankatappi. 
Toupe, f. hiustupju, töyhtö. 
Toupet, m. tupju: rahe; tulla (be 

woſen); lehdikklö, wiidakko; (kum.) oik⸗ 
fu; prendre au t., käydä tullaan kiin⸗ 
ni; 11 a du t., hänesjä on pontta. 

Toupie, f. hyrrä. 
Toupiller, v. n. hyöriä, hoputa. 
Toupillon, m. pieni tupju 1. rabe; 

fefaifin kaswaneet hyödyttömät ojat 
pomeranfipuusfa. 

Tour, /. torni. 
Tour, m. fierto, kiertokulku; fierimis 

nen, wieriminen, mäännös, füännbs: 
en un t. de main, wiwahdukſesſa; à 
t. de bras, fofo fäftmoimallanja; t. 
à gauche, fäännös wajemmalle; fer- 
mer à double t., futita fabbella wäün 
nöljellä; käynti, matka, kulku: faire le 
t. de l’Europe, fäydä, kulkea ympäri 
Guropan; faire un t. en ville, ajella, 
täydä ympäri kaupungisfa; mutka, pols 
wi: cette rivière fait plusieurs t-s, 
et retours; wuoro, ferta (pelisfä); 
ympärys, piiri, awaruus: le t. de la 
ville; ferta: ce bracelet fait plusi- 
eurs t-s du bras, — menee moneen 
kertaan ympäri —; fauluri, rimsiu, 
unudin: t. de lit, muoteen uubin; t. 
de plume, fulfaforistus hatun ympä- 
rillä; t. de cheveux, twaratuffa, pe- 
vuulli; näppäryys, fukkela käſitemppu: 
t. V'adresse, filmäntääntäjän temppu; 
t. de cartes, forttilonsti, -temppu; 
kuje, koirankuri, kepponen, folttonen ; efi- 
tystapa, — ſananſowitus; wuo⸗ 
TO, järjestys; ſorwauspenkki; fait au 
t., fjormattu; formauspyörä; filkkimyö- 
din; wäännettämä laatiklo läpi muu- 
rin jolla, porttia amaamatta, faabaan 
tarvekaluja luostariin, wanfibuonee. 
fen j. m. ſ. — Tour à tour, adr. wuo- 
rotellen, mwmuorottain. 
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Touraille, f. maïlasfauna, mallas- 
huone. 

Touraillon, m. kuiwatut maltaat. 
Tourbe, f. polttoturme; lanfjanjoullo. 
Tourbeux, euse, adj. turpeinen, tur- 

peenfaltainen. 
Tourbiöre, f. jammalfuo, turmefuo. 
Tourbillon, m. tuulenpyörtäinen, tuu- 

liepää, tuedenpyörre, -napa. 
ourbillonner, v. n. fiepoa, pyöriä, 

tupruta. 
Tourd, m. eräs fala (labrus). 
Tourd, m. Tourdelle, f. eräs ras- 

taanfufuinen lintu (turdus). 
Tourdille, adj. gris t., barmaantar- 

wainen (bewonen). 
Tourelle, f. wähäinen torni. 
Tourellé, 6e, adj. mähäijillä tor- 

nila marustettu. 
Tourer, v. a. wanuttaa (taifinaa). 
Touret, m. mähäinen pyörä jota 

fuurempi panee liikkeelle; rukinpyörä; 
nuoranpunojan pyörä. 

Tourière, f. nunna jota hoitaa määns 
tülaatiffoa [uostarin muurisja, 1. Tour. 

Tourillon, m. rauta-aljeli wiipotti- 
mesfa, telantappi, faranantappi; — t-s, 
pl. tylin fannatustapit. 

Touriste, m. matfailija, buwimat- 
lailija. 

Tourmaline, f. turmalini, erä8 kiwi 
jofa kuumennesſa tän fähtöijekfi. 

Tourment, mn. tusta, waiwa, fiufa, 
ahdistus; kiwistys; lemottomuus. 

Tourmentant, nte, adj. huolettaa, 
ahdistama. 

Tourmente, /. myrsky, raju-ilma; 
(tum.) lemottomuus. 

Tourmenter, v. a. waiwata, ahdis- 
taa, fiufata, Guolettaa, tehdä lewotto- 
maflfi. — Se t., v. r. waiwata 1. fiu- 
fata itfeänjä. 

Tourmenteux, euse, adj. myvskyinen. 
Tourmentin, m. myrstypurje. 
Tournable, adj. jota on mahdollinen 

fiertää [mihollijen ajemasta fodasfa]. 
Tournailler, v. n. tierrellä, mutkis- 

tella faman paikan ympärillä; luljes- 
tella, maleffia. 

Tournaire, adj. wuorottelewa (tois 
mitulfisja). 

Tournant, m. tadunkulma; tien, joen 
mutfa 1. poli; mefipyörre; pyörimä 
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talu (pyörä, myllynkiwi); äännös, 
täännöspaitka à 
deux t-s, mylly tahdella kiwiparilla; 
(uro.) fullela mutka 1. keino. 

, Tournant, nte, adj. tiertämä, fiertes 
emä. 
Tournebride, m. palmelija-ramwins 

tola howin mieresfä. 
Tournebroche, m. palstinmartaan 

määntäjä. 
Tourné, 66, part. ja adj. bien t., 

oreawartaloinen; maison, chambre 
ien t-e, mukawasti fijotettu huoneus 

1. fammio; esprit mal t., höperöpää; 
avoir Vesprit t. à gc., tehdä mieli. 

Tournée, f. fiertomatfa, fiertofulfu; 
käynti. 

Tournefeuillet, m. tirjanmerlli. 
Tourne-fll, m. nelitahkoinen towafin 

teräkjestä. 
Tournelle, f. mähäinen torni; cham- 

bre de la t., rifos-aflain oikeusto em- 
tissailaifesfa Ranskan parlamentisfa. 

Tourne-main, m. en un t., wiwah⸗ 
dukſesſa. 

Tourner, v. a. wääntää ympäri, kie⸗ 
rittää, lääntää: t. la töte, kääntää 
üänfü; t. tête, kääntyä päin mihollis 
een; t. la tête à gn, panna jlun pää 
pyörälle; tournez-moi les talons, men 
füüt tiehenne; t. les feuillets d’un 
livre, füäntäd firjan lehtiä; t. bride, 
ratfastaa taklaifin; ptirtää, faartaa: t. 
un lièvre; fiertää (mihollijen afema); 
kääntää toifesta kielestä toifeen; fore 
mata; lääntää (hnmään, pahaan mies 
feen). — v. n. Liertää, kääntyä: la 
terre tourne autour du soleil, maa 
kiertää auringon ympäri; faire t., pan- 
na liertämään, kääntymään; t. du coté 
de gn, fääntyä jfun puoleen, puoluee- 
fen; t. mal, bien, fääntyä hywälle, pa- 
balle fannalle; Päydä, nousta: le vin 
commence à t.; juosta [maidosta]; 
tuleentua (myös pilaantua) [muuta- 
mista hedelmistä]. — Se t., v. r. kään- 
tyä, määntyä; muuttua. 

Tournesol, m. päimännouto, aurin- 
gontulla (helianthemum vulgare); eräs 
punaifenfininen märi. 

Tournette, f. oyhdinpuut; orawan⸗ 
pyörä. 
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Tourneur, m. formwari. — adj. fier- 
ää. 
Tourne-vent, m. tiertämä battu ja- 

mupiipun pääsjä. N 
Tournevis (s ääntyy), m. vuumwi- 

avain. 
Tourniole, f. erä8 formi-ülämän laji. 
Tourniquet, m. fiertofalpa, fierto- 

risti; affunamarjostimen kehrä; eräe 
kirurgillinen kone. 

Tournis, m. pyörätauti lampatsja. 
Tournoi, m. turnaus. 

Tournoiement, Tournoiment, «m. 
fierreliifunto; pyörätauti; t. de tête, 
päänpyörrytys. 

Tournois, adj. m. ja f. livre t, 
tanslalainen raha livre = 20 sous jota 
myntättiin Tours taupungisfa. 

Turnoyer, v. a. fiepoa, fiebtoa, tup- 
ruta, lierrellä; (kuw.) käyttää mutkia, 
foufluja. 

Tournure, f. fääunbs; forwaus, fore 
maustaito; (kum.) ryhti, afento. 

Tourte, /. torttu. 
Tourteau, m. eräs leimoljen laji; 

ruuwut 1. jäännöljet marjoista, bebel- 
mistä joista neste on pujerrettu. 

Tourtereau, m. nuori turturilyyhky. 
Tourterelle, f. turturityyhty. 
Tourtière, f. torttupannu. 
Tourtre, /. turturilyyhlky (paistina). 
Touselle, f. ofaton nifu. 
Toussaint, /. pyhäinpäimä. 
Tousser, v. n. yskiä. 
Tousserie, f. ysliminen. 
Tousseur, euse, s. yskijä. 
Tout, toute, adj. pl. tous, (fubft. 1. 

pron. tansja) toko, kaikki: t. le mond, 
fofo maailma; toutes les nations, 
kaikki fanfat; (ilman sudsi.) kaikki: t 
est bon, faiffi on hywin; (ilman art.) 
jola: à tous moments, jofa bhetfenä; 
de t-e part, jota haaralta; à t-e force, 
faifin woimin; (laskuf. fansfa); tous 
les deux. molemmat; tous les deux 
jours, jola toinen päimä. 

Tout, m. fofo, fofonaifuus, fofo 
maailma; pää-afia; à t. prendre, fun 
faiffi otetaan luluun; après t., kuiten- 
fin, fittenfin; sur-tout, f. Surtout; rien 
du t., ei laifinkaan, ei hitualaan; en 
t., faiffiastaan; en t. et par t., joka 
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paifasfa; par t., kaikkialla; il en fait | alan afeman wiittominen maahan; om- 
son t., je on hänelle faiffi kaikisja. | pelukaaman pistäminen 1. piirtäminen; 

Tout, adr. (toute, toutes, femini= | laamaluonnos. 
nisſa feifoisfaan abjeftiwin ebellä jofa| Tracé, Tracement, m. piirustus, 
affaa kerrakkeella 1. ääntymällä h:lla) ty» | wiitotus. 
tänään, Tofonaan, ihan, aiman; t. à| Tracer, v. a. metää miima, mato, 
coup, t. d’un coup, ätliä, yht'Haamwaa; | wiiru; piirtää 1. tehdä alkiluonnos, 
t. à fait, tykkänään; t. à l’heure, äs- piirtää fehärajat; miittoa leirin-afe- 
fen, juuri hiljan; t. beau, t. doux, | maa, tienfuuntaa j. m. f.; (kuw.) ku⸗ 
hiljaa, alallaan, maiti; t. de suite, wata, efittää. — v. n. fuilertaa [fas- 
than paikalla; t. court, Iyhykäifesti; | min juurista). 
t. de bon, täyttä totta; t. au moins,| Traceret, m. piirrustin (falmumies 
wähinnälin; t. au plus, torkeintaan; | ben). 
t. au près, aiman lilitje. — T. täy-| Traceur, euse, s. pohja-, allupiire 
tetään adjeltimien edellä merkitfemästä | rosten tekijä. 
wailka: t. sage qu’il est, mailla hän | Trachéale, Trachée-artère, f. ben- 
on wiiſas; tout femme qu’elle est, | fitorivi. 
waimo tuin onlin. Trachée, f. henkipillit, -huo'ot fas- 

Toute-bonne, f. Orvale. wisſa ja hyöntetfisjä. 
Toute-épice, f. eräs kaswi /nigella| Traçoir, m. piirrustin; rautakärkis 

sativa). nen fauma jolla istutusmaasfa piirre- 
Toutefois, ado. fuitentin. tään eri alat. 
Toute e, f. tutanego, eräs me-| Traction, j. wetäminen. 

tallijeos (tina ja wismutt). Tradition, f. (lafit.) antaminen bal 
Toute-présence, f. jofapaifasfa [üs- | tuun; muinaistaru, trabitiont, fuulli 

nä oleminen. jen kertomukſen kautta elämä ja lewiä⸗ 
Toute-saine, f. eräs fasmwi (hype-|mä oppi. 

ricum androsaemum). Traditionnaire, m. Juutalainen jofa 
out-puissant, nte, adj. faitfimal- | jelittää Wanhaa Testamentia Talmu- 

8 bin tarujen amwulla. 
Traditionnel, elle, adj. fanfanta- 

tuihin, traditionethin perustettu. 
Traditionnellement, adv. traditio» 

nin mutaan. 
Traditive, f. taru, tarina. 

| Traducteur, m. lääntäjä. 

tias. 
Tou-tou, m. haua (loira lapſenkie⸗ 

[esfä). 
Toux, f. ystä. 
Toxicologie, f. oppt myrkyistä. 
Toxigue, m. myrkky. 
Traban, m. henfiwartija, brabantti ; 

Jenrustaja. Traduction, f. täännös. 
Trabe, m. (1maaf) fipuntanto. Traduire, v. a. (lafit.) fiirtää, muut- 
Trabée, f. romalaifen fotapäällikön | taa (erit. antia); t. devant un tri- 

pulu triumfikulusfa. bunal, manata 1. wetää oifeustoon; 
Trac, m. hewoſen käynti 1. juolkju. |tkääntää. 
Tracas, m. rähinä, hälinä, puuha, | Traduisible, adj. jota on mabbol: 

rettelö, felffaus, hyörinä. linen kääntää. | 
Tracasser, v. n. puuhata, hoputa,| Trafic, m. kauppaliike, kauppa; elin- 

hätiköitä, feltata, hyörtä. — v. a. mais | Keino, elatuskeino. 
mata, häädyttää, häiritä, ahdistaa. Trafiguant, m. afioitfija, fauppamies. 

Tracasserie, f. rettelö, waimwa, puus | Traflguer, v. n. ja a. harjottaa afiois 
ha, pula. misliikettä, kauppaa; (kuw.) (de) läyttää 

Tracassier, bre, s. riidan, rettelöi- | jfin luwattoman ja häpäijemän woiton 
ben nostaja, felffaaja, torabammas. — | jaamwuttamifelfi: t. des saintes choses. 
adj. riitaija, lurielema. Tragacanthe, f. tragantipenfas. 

ace, f. jälli; vaitio; merlli, jääne |  Tragédie, jf. murhenäytelmä, trage- 
nds; mailutus; rakennuljen, istutus- | bia; (kumw.) turullinen tapaus. 
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céregédien, enne, s. tragillinen näyte 
telijä. 

Tragi-comödie, f. tragi-fomebia; 
murhe-=ilmeilys; (lumw.) furkea ja nau- 
rettawa tapaus. 

Tragi-oomigue, adj. tragi-lomilli 
nen; furkea ja naurettama. 

Tragique, adj. tragillinen, furulli- 
nen. — m. tragillijuus; tragillinen fir- 
jotustapa; tragillinen runotlija, trage- 
bian kirjottaja. 

Tragiguement, adv. tragillijesti, ſu- 
rullifesti. 

Trahir, v. a. kawaltaa, pettää; il: 
maista, ofottaa. — Se t., v. r. ilmaista 
itjenjä, miefi-alanfa. 

Trahison, f. tamwaltaminen, petos, 
petollijuus; haute t., maankamwaltamis 
nen. 

Traille, /. lautta, losfi. 
Train, m. tullu, käynti, waubti (hes 

wofen, juhdan): ce cheval n’a point 
de t., — lulfee epätajaifesti; t. rompu, 
fabbenlainen juofiu; mener bon t, 
ajaa hywää waubtia; (kuw.) l’affaire 
va son t., afta menee menoanja; il est 
en t. de, hän on hywäsſä alusja; 
mettre en t., faattaa liikkeelle, hywälle 
tuulelle; hewoſen mwetoraajat, lapa, lan! p 
teet: t. de devant, t. de derrière; 
waunujen alusmärkki; feurue, faatto- 
tunta (palvelijat, hemwofet); kuormasto; 
karjalauma; tykistön tarmelalut ja mies 
istô; (wanb.) roistomäli; pauhina, 
olina, jnrinä; tulklis, puulautta. 
Trainage, m. re'ellä ajaminen. 
Trainant, nte, adj. laahaamwa; pit- 

läpiimäinen, ylfitoikkoinen. 
Trainard, m. fotamies jofa mat- 

Talla jää jälkeen. 
asse, f. linnuntatat (polygo- 

num aviculare). 
Trainasser, v. a. ja n. wiiwytellä, 

witkailla. 
Traine, jf. hinaus, binaustouwi: un 

bateau gui estä t.; perdreaux en 
t., peltopyyt jotka eimät mielä pääje 
lentämään. 

Traineau, m. reki; telkka; kiwireki, 
laaha; linnunwerkko; nuotta. 

Traînée, f. pitkä wiiwa jotalin wuo⸗ 
tanutta 1. ripotettua ainetta: le sac 
s’est troué et a fait une longue t. 
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sur le chemin; vipotettu vuuti tulen 
jobbattamifeffi; ripotetut fyöttipalaiet 
otuffen jobbattamifelfi anjaan; ſniker⸗ 
tawa faswinjuuri. | 

Traine-malheur, m. tuvmiontuoja, 
onnenbeitto. 

Traine-potence, m. onnettomunteen 
faattaja. 

Trainer, v. a. wetää, raahata, fu- 
lettaa; miimytellä, panna odottamaan. 
— v. n. laahata maata, laapustaa; 
fulfea huiskin haiskin (oikeasja paikas 
fanfa, järjestyljesjänjä olematta); fi- 
tua, olla timulloinen, raihnailla; (kuw.) 
olla menestymättä, pitlittyä, wenyä pit- 
tälle; olla pitkläpiimäinen, yljitoikkoi- 
nen; jäädä jälkeen [fotamiebistä]. — 
Se t., v. r. fontata, wetäytyä pitkin 
maata; maimaloifesti laabautua eftin. 

Traineur, m. wetäjä, (aahaaja; wer⸗ 
folla lintuja pyytäjä; fotamies, laima 
jofa jää muiden jälleen; jahtikoira jola 
jää muista erilleen. 

Traire, v. a. Iypfää; wetää metalli: 
fantaa. 

Trait, m. heittokeihäs, nuoli; gens 
de t., joutfimiehet, heittokeihäillä afei- 
tetut; comme un t., nuolena, fowin 
tfaan, (fuiw.) terämä fomppafana, 

pillkapuhe; wetobibna: cheval de t, 
Wweto-, fuormabewonen; hihna jolla jah- 
tifoiria luljetetaan ; litfapaino, mikä pa: 
nee maafaa painumaan alas; kulaus, 
fiemaus; kynän miima: t. union, yh⸗ 
distyswiiwa; penfelin miima 1. ſiwaus; 
pohjapiirros, alfuluonnos; merffiwii- 
vu, wiiwa: le t de la scie, wiiwa 
jota ojottaa mistä poikkijahataan; t. 
de scie, fahanjälli, -miirn; faswojen 
piirteet famannälöifyys, wimahdus 1h⸗ 
in; teko 1. työ joka ilmaijee jkun mie- 

Itsalaa; merlillinen teko; eri pailla 1. 
kuwaus kirjasſa; nerollinen 1. fukkela 
ajatus; enfimäinen fiirto ſhakkipelisſä; 
Yhteys, fubta; fulta-, hopealanta. 

Traitable, adj. taipumainen, myön 
tyijä, jävvyilä, fopuifa. 

Traitant, m. (twanb.) waltiomwerojen 
wouraaja. 

Traite, f. welu, matla, yhtä mittaa 
tuljettu mäli; aller tout d'une t., ful- 
lea yhtä wekua, yhtä mittaa; tamwarain 
fuljetus toijesta maasta toifeen, tuonti 



Trai 

ja wienti; tullimakſu; maigtotauppa Af⸗ 
rifan vannitoilla; neekerikauppa; wek⸗ 
ſeli, wekſeliſiirto, tratta. 

Traité, m. eſitelmä, tuttimus; wal⸗ 
tiollinen wäliliitto 1. wäliſowinto; 
ſuostumus, wälipuhe. 

Traitement, m. lohteleminen, pite⸗ 
leminen, menetys, menettely; palkka, 
palkka⸗etn; taudin parannuskeino, ſai⸗ 
raan hoito. 

Traiter. v. a. fobbella, pidellä, me 
nettää jkun kansſa; nimittää jkjlin; 
festitä, ramita; antaa ruokaa rahalla; 
t. à table d'höte, antaa ruolaa yh⸗ 
teispöydäsjä; hoitaa fairaana, paran: 
taa taudista: efittää, felittää; keskus- 
tella, ehdotella, hieroa fopimusta. — 
v. n. (de) ottaa efitelläkjenjä; keskus⸗ 
tella jotkin, hieroa fauppaa. 

Traiteur, m. rawintolan, ruofatafon 
ijäntä. 

Traitre, esse, adj. fawala, petolli 
nen, uskoton. — s. Tawaltaja, pettäjä; 
fonna; en t., kawalasti. 

Traitreusement, adr. fawalagti. 
Traitreux, euse, adj. kamala, petols 

linen. 
Trajectoire, f. beîittofuunta, ampu- 

majuunta. 
Trajet, m. ylitfelullu, matka ]. mat- 

fustus ylitfe; matkan wäli toifesta pai- 
Tasta toifeen. 

Tramail, m. kalawerkko jota laske 
taan joen poilli. 

Tramaillon, m. eräs wähempi falas 
wertfo. 

Trame, f. fanfaan tude; (kuw.) fa- 
lawehke, juoni. 

Tramer, v. a. lyödä fube fanfaafen; 
(f0.) panna juonta, falahanlkeita wi⸗ 
reille. 

Tramontane, f. pohjatuuli (Väli- 
merellä); pohja, pohjoispuoli; pohjan: 
tähti; perdre la t., ällistyä. 
.Tranchant, nte, adj. terämä; (lu.) 

pistää, tuikka [wäristä]; huikea [üü- 
nestä]; ratkaiſewa, mahtipontinen. 

Tranchant, m. terä. 
. Tranche, f. wiilele, wiipale, wiilu, 

liuéla; firian parras 1. reuna; rahas 
kappaleen fyrjä; taltta, faffet millä kat⸗ 
kaistaan tulista rautaa; ohut marmo- 
rilewy. 
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Tranché, 6e, adj. (waak.) écu t., 
poiffipäin jaettu kilpi. 

Tranchée, f. oja, kaiwos lasletta- 
wia tormia, perustuklfia ja istutut- 
fia marten, faartos, piirityskaimanto; 
malli rijulimpuista ja multajäkeistä; 
füpt muurisja wuoliaifia 1]. famus 
pitppuja warten; — t-s, pl. watſan⸗ 
puru. 

Tranchefil, m. poitfiletiut fuolai- 
misſa. 

Tranchefile, f. pieni paula kirjan⸗ 
felän molemmisja päisjä; kengän an 
turafauma. 

Tranchefiler, v. a. panna paulat fire 
janfelän päihin. 

Trancholard, m. filawoitus-weitft. 
Tranche-montagne, m. püyblyri, 

ifokerskaaja. 

Trancher, v. a. leilata, wiiltää, [eie 
fata poikki; pystyä jhkin, mwiedä [terä- 
lalusta]; fatfaista; (kuw.) fatkaista, 
ratkaista (waifeata tyjymystä, fobtaa). 
— v. n. purra, wihloa (watfaa); pistäs 
mäifesti erota toifesta [märistä] ; mah 
tipontifesti, ratfaijemasti puhua 1. lau⸗ 
(ua; t. du grand seigneur, olla ylhäi⸗ 
nen herra oleminania. 

Tranchot, m. nahkaweitſi. 
Tranchoir, m. letffauslauta. 
Tranler, v. a. luleskella otukjen 

ha'usſa. 
Tranquille (11 et pehmene), adj. ty⸗ 

men, tyyni, rauhaija; häiritjemätön. 

Tranquillement, ado. tywenesti, rau⸗ 
haifasti. 

Tranguillisant, nte, adj. tyynnyte 
tämä, wiihdyttämä, rauhottaa. 

Tranguilliser, v. a. tyynnyttää, 
miihdyttää, ranhottaa. — Se t., v.r. 
tyyntyä, miihtyä, raubottua. 

Tranquillité, f. tymen, ttymentö; 
(kuw.) lepo, rauha, tymennys. 

Transaction, f. fopimusbante, ſo⸗ 
winto; fowintofiria. 

Transactionnel, elle, adj. fuostu- 
muslirianr. 

Transalpin, ine, adj. tuolla puolen 
Alppien olema, Alppientalainen. 

nsbordement, sn. fofo lastin 1. 
jonlun fen ofan fiirtäminen toifeen lai- 
aan. 
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Transborder, 2. a. fiirtää fofo lasti 
1. jotu fen ofa toijeen laimaan. 

Transcendance, f. epäilemätön ete 
wyys. 

Transcendant, nte, adj. ylemä, kor⸗ 
ea, mainio; yleisſoweltuwa [ominai- 
fuuffista]; géométrie t-e, korkeampi 
mittaustiede, 

Trascendantal, ale, adj. tieteen kor- 
leimpia kyſymykſid efittämä; ylewä, 
woittawa. 

Transcendantalisme, m. ſanotaan 
jokaiſesta tieteelliſestä järjestelmästä 
joka ei perustu olemaisten olojen tark⸗ 
kaamiſeen. 

Transcision, f. poiflipäinen leikkaus. 
Transoription, f. fopioiminen, jäl | tää 

jennys. 
N J rransoriro, v. a. fopioita, jäljen- 

tää. 
Transe, f. tusta, faubea pelko. 
Transförement, m. fiirtäminen 1. 

muuttaminen toifeen paikkaan; wiiwy⸗ 
tys; fiirtäminen toifen haltuun. 

Transférer, v. a. fitrtää, muuttaa; 
(kuw.) fiirtää toifen omaffi. 

Transfert, m. fiirto toijen omalfi 
(oſakkeiden, tulojen, tavaroiden). 

Transfiguration, f. la t. de Notre- 
Seigneur, fristuffen lirkastaminen. 
0 Transfigurer, v. r. firlastua, 1. 

e. ſ. 
Transformation, /. muuttuminen. 
Transformer, v. a. muuttaa, toi: 

felfi muodostaa, uudistaa. — Set, 
v. r. muuttua, uudistua, pukeutua tois 
feen muotoon, luontoon. 

Transfuge, m. mihollijen puolelle 
Tarfaaja; luopio. 

Transfuser, v. a. faataa toijesta as- 
tiasta toijeen; mälittömästi muodattaa 
merta elämästä ruumiista toifeen. 

Transfusion, f. faataminen toifesta 
astiasta toifeen; weren muodattaminen 
mätittömästi elämästä ruumiista toi- 
een. 
Transgresser, v. a. tiffoa, käydä 

yli (lain). 
Transgresseur, m. rilloja. 
Transgression, f. tiffominen. 
Transiger, v. n. tehdä 1. hieroa fo- 

wintoa. 
Transir, v. a. lüpitunfea, jähmettää, 
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füntistää [wilusta]; hurmata pelolla, 
tusfalla. — v. n. jähmettyä, {üntie- 
tyä. 

Transissement, m. jähmettyminen 
(wilusta, pelosta); hurmaus, mwäris- 
tys. 

Transit (t ääntyy), m. tulliwapaus. 
Transitif, adj. m. (Mieliop.) tranfi- 

tiwi (jonta maikutus oskee toifeen). 
Transition, f. ftirtyminen 1. rupea: 

minen toifeen aineejen; muutos toijeen 
maltiollifeen tilaan; ylikäynti toijesta 
ſäwelestä toifeen. 

Transitoire, adj. ohitfemenemä, a- 
toowa; mäli-ailainen. 

later, v. a. (wanh.) fään: 

Translateur, m. (wanb.) tääntäjä. 
Translatif, ive, adj. toifen omatfi 

fitrtämä. 
Translation, 7. fiirtäminen, muut: 

taminen (erit. pyhäin jäännösten). 
Translucide, adj. luultama, fuu- 

lakka. 
Translucidité, f. tuultamuns, Inu: 

faffuus. 
Transmarin, ine, adj. meren toi: 

fella puolella olema, merentafainen. 
Transmettre, v. a. fiirtää toijen 

omaffi; tuoda, faattaa, jättää, fiirtää 
perintönä; päästää lämitje, johdattaa. 
— Se t., v. r. tunkea läwitſe; fiirtyä 
perintönä. 

Transmigration, f. tanfanmaellue, 
efiittymyö; la t. de Babylon, Israe- 
[itain wieminen Babelin wanleuteen: 
la t. des âmes, ſielunwaellus. 

Transmissible, adj. jota on mah⸗ 
bollinen toifelle fiirtää, perintönä an- 
taa, ſuwusſa jatkua. 

Transmission, f. fiirtäminen 1. an: 
taminen toifelle, ſuwusſa jatkuminen. 

Transmuable, adj. jota on mahdol: 
linen toifeffi muuttaa; métal t. 

Transmuer, v. a. toijelfi muuttaa. 
Transmutable, 1. Transmuable. 
Transmutabilité, f. muuttumaifuns. 
er ensmutation, J. muuttuminen toi 

effi. 
Transparence, f. läpikuultawnus. 
Transparent, m. wiiwapaperi jota 

pidetään paperin alla, että kirjotusri- 
tit tulifimat fnorikfi; Sliyyn kastettu 
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Paperi malon ympärillä; läpikuulakka 
maalaus. 

Transparent, nte, adj. läpiluulalka. 
Transpenger, v. a. [ämäistä, pistää 

läitje, puhtaista; läpiliottaa, -fostut- 
taa. 

Transpirable, adj. jota bifoamifen 
laitta woi haihtua. 

Transpiration, f. biestys, bifoami- 
nen. 

Transpirer, 7. n. biota, biestüü; 
päästä lemiämään, ilmi. 

Transplantation, /. toifeen paikkaan 
istuttaminen 1. fiirtäminen (kaswien). 

Transplantement, m. f. €. ſ. 
Transplanter, v. a. toifeen paikkaan 

istuttaa, istuttaa ulos faswilawasta; 
(tuw.) fiirtää, muuttaa. 

Transport, m. muuttaminen, fiirtä- 
minen 1]. tuljettaminen toijeen pail- 
taan: moyens de t., tuljetusneuwot; 
bâtiment de t., fuljetus-laima; fuor- 
mastowaunut (jotajoufon); wirfamat- 
la tarfastusta marten; (kuw.) fiirtär 
minen toifelle; ylellinen 1. hurja mies 
lenliifutue, burmaus, innostus; t. au 
cerveau, t., taudin houraus. 

Transportable; adj. jota on mab- 
bollinen muuttaa 1. fiivstää toifeen pail- 
taan 1. toifeu omaffi. 

Transporter, v. a. fiirtää, muuttaa, 
fnljettaa; ftirtää toifen omatji; (kuw.) 
panna hurjaan mielenkiikutukjeen, hurs 
mata, innostuttaa. — Se t., v. r. lüb- 
teä jhkin; (fuw.) ajatukfisja fiirtyä jh- 
fin; innostua, hurmautua. 

Transposer, v. a. muuttaa toifeen 
paikkaan; (foit.) transponerata, muut 
taa toijeen fämellajiin; fiirtää rahat 
toifesta kortista toifeen (pelisfä); aſet⸗ 
taa lehdet määrään paikkaan kirjaa ni- 
toesfa. 

Transposition, /. muuttaminen tois 
een paillaan; määrin fitominen (fir- 
jan); transponerau). 

Transsubstantiation, /. leimän ja 
miinin muuttuminen Krtstuljen vuus 
miilfi ja werelfi. 

Transsubstantier, v. a. muuttaa 
jolu aine toifekfi. — Se t., v. r. munt- 

buotofien kautta. 
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Transsuder, v. n. biota, tibfua. 
Transvaser, v. a. faataa toijesta 

astiasta toifeen. 
Transversal, ale, Transverse, adj. 

poiklipäinen, -puolinen. 
Transversalement, adv. poillipuo- 

lifesti, poikittain. 
Trantran, m. wanha mra, wanha 

resjutus. 
Trapan, m. portaiden permanto. 
Trapöze, m. (mittaust.) trapejio, 

puolijuunnikas. 
Trapözoide, m. ja adj. (mittaust.) 

trapejoidi, epäkäs. 
Trapp, m. eräs fimenlajt. 
Trappe, lastu⸗owi, lasfuluut- 

fu, fasfu-affuna; fudenfuoppa. — La 
Trappe, eräs muntfifunta. 

Trappiste, m. la Trappe [uostarin 
muulli |. nunna. 

Trapu, ue, adj. jänterä, tanatta, ly⸗ 
bot ja palju. 

Traque, /. ajojahti, otufjen ajami- 
nen pitrittämällä. 

Traguenard, m. ſekawa fonfarifäpnti; 
eräs wanha tansfi; fadin (peto-elüts 
mille). 

Traquer, v. a. piirittää (ajo-otusta); 
(kuw.) Hätyyttää, ajaa taklaa. 

Tragnet, m. jadin, anja, louka3; myl⸗ 
Iynfallfa, -karistin; tultarinta-kerttu 
(lintu). 

Tratte, f. tunlimyklyn kanta (jonka 
ympäri fe kääntyy). 

Traumatigue, adj. baawaa koskewa, 
baawan mwailuttama: fièvre t. 

Travade, /. tuulenpuuska, wihuri. 
Travail, m. (pl. travaux), työ, mais 

wa; teos, työ; työkyky, työwmauhti, työn- 
telo; t. d’enfant, jynnytyskimwut; tra- 
vaux forcés, furitusty5, pakkotyö; les 
travaux d'Hercule, Herkuleen uros» 
työt; — (pl. travails) fengityspuut 
(hewofille); ministerin efitys 1]. tilin 
telo ballitfijalle tahi albaifen wirta- 
miehen ministerille. 

Travaillö, 6e, part. ja adj. tehty j. 
n. €; uupunut, wäjytetty. 

Travailler, v. n. tehdä työtä, työs- 
| tennellä, puuhata: t. & un ouvrage, 

tua (Kristukjen ruumiikſi ja werekſi). 
Transsudation, f. tibfuminen ihon: 

olla jlun työn toimesja; t. à la terre, 
au jardinage, à un bâtiment, tebbü 
maatyötä, puutarhatyötä, olla raken⸗ 
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jardin; [ämäistä, tunkea läpi; (kumwm.) 
mastustaa, estää, häiritä, häätää; fa- 
hata 1. leikata poilli. — Se €. v. r. 
heittäytyä fimuun [hemofegta]. 

Traversier, ère, adj. vent t., ſyr⸗ 
jätuuli, laitatuuli; flûte t-e, eräs hui- 
lun laji; barque t-e. lauttaproomn. 

Traversin, m. pitlätyyny, poikkityy- 
ny, patja; poikkipuu; tynnyrin alus 
puu; maa'an wipu. 

Travertin, m. eräs leltajemmoipa 
lalllitimi Staliasta. 

Travestir, v. a. pukea tuntematto- 
maffi, falawerhoon pukea; toifintaa, 
iwastella, imamuotoon toifintaa; felit- 
tää ]. kääntää pabaffi. 

Travestissement, m. falamwerho, ja- 
lapulu; imastelma, tivatoifinnos. 

Travon, m. nisfapuu fillasfa. 
Travouil, sn. myöhdin, kela. 
Travure, f. leittoloju joli-aluk[esja. 
Trayon, m. mimmi. 

nustyösfä, tehdä rakennus; t en or, 
en cuivre, en gants, tehdä fultas 1. 
luparijepän työtä, banfiloita malmis- 
taa; t. de Vaiguille, à Vaiguille, elät- 
tää itfenfä neulomalla; faada työtä, 
työn-anfiota; metäytyä fieroffi, halkeilla 
jpuw-aineista ; laskea, Tallistua, liike 

a [rafennufjesta]; käydä [miinistä]; 
(a) edistää, puuhata, tehdä työtä jnkin 
edukſi; (merio.) fuobua, hyökyä [me- 
restä]; kiikkua, hyppiä [laimasta]. — 
v. a. raataa, läyttää työ-aineena, lait: 
taa, walmistaa; waiwata, kalaa ſtau⸗ 
dista j. m. (.]; (kuw.) koettaa waikut⸗ 
taa jkun mielipiteeſen: t. les trou- 
pes; t. un cheval, opettaa L Barjot- 
taa hemwosta; t. la pâte, fotfea taiti- 
naa. — So t., v. r. olla femotonua, 
puuhata, waimata itfeänjä. 

Travailleur, euse, s. työntekijä; — 
t-s, pl. työmäli. 

Travöe, /. anfaiben mäli; t. de 
comble, fatonlannattimien mäli. Tröbellianigue, Trébellienne, adj. 

Travers, m. poittilewy; karfaus, mis | £ guarte t., neljäs-ofa fideilommis- 
nous, kani; oillu, fummallinen mieli- | fista joka jää perillijelle kun hänen 
johde, hummallijuus; (fuw.) wastus, | täytyy luopua muusta. 
mwaurio, tapaturma; barbaus; poikki-| Trebuchant, nte, adj. täyfipainoi- 
puolinen färe raubasfa. — En t., adv. | nen, liitapainoinen [rabafappaleesta]. 
poikittain, poikkipuolin; de t., poikit-| Trébuchement, m. fompastuminen, 
tain, larjaasti, minosti: regarder de t., | fompastus. 
farfastaa; takaperoifesti, nurjasti, mää- | Trébucher, v. n. tompastua, Boiper- 
rin. — A t. Au t. de, prep. poitli, | taa; (fuw.) hairahtaa; panna mwaala 
läpi, feslelle, keskeltä: a t. les bois, | painumaan; (fuw.) ratkaista. 
metfien poilli. — A tort e à t., ado.| Tröbuchet, m. linnunfadin, (tununu- 
ristin rastin; umpimähkään, mietti: | loukku; pieni rahapaino. 
mättä; (merimw.) par le t. de, wasta⸗ édame, int. hiifi mwielöön! 
päätä. Tröfiler, v. a. wetää rautaa]. mes- 

Traverse, f. fatffi mikä kulkee poit, | finkiä langalfi reikälewyn lämitje. 
fipuolin: poikkipuu, poikkipiena, poils| Tréfilerie, f. metallilankatehdas. 
kiristi, poiklihirji, poillitie, poikkikatu, | Tréfileur, m. metallifangan metäjä. 
poiffisoja, -faimos;, wallitus; (kuw.) Tröfle, m. apila; risti (kortiefa); 
wastus, waurio, tapaturma. eräs koristus rafennufjesfa; t. d’eau, 

Traversé, 66, part. ja adj. ylitfe- | rabale (menyanthes trifoliata); t. ram- 
Tuljettu; lämäisty: un homme t. de | pant, walfo-apila (trifolium repens). 
la pluie, fateesta läpikastunut; che-| Tröfoncier, m. maan-omistaja. 
val bien t., lemeärintainen hewonen. Tréfonds, m. malmilaiwos 1. muu 

Traversée, /. tullu vlitie ]. toifelle | maapinnan alla olema tuottama omat. 
puolelle, lyhyt merimatka rannasta ran- | (uns; (fuw.) le fonds et le t., fofo 
taan. omaijuus, alut kampſuineen; savoir 

Traverser, v. a. fullea ]. matfus- | le fonds et le t., tuntea afia perin 
taa ylitje, lämitfe, läpi; poikkipuolin | pobiin. 
latkaista, leikata 1. kulkea: la Seine; Treillage, m. fäleristillo, riétiffo- 
traverse Paris, Pallöe traverse le | rafennus. 



Trei 

Troillager, v. a. fäleristilolla wa⸗ 
rustaa. 

Treillageur, m. jüleristiffo-vafen- 
nusten tekijä. 

Treille, /. lebtonen mwiinilöynnöls 
fistä jotka pujautumat ristifosfa; feis 
nää myöten kaswawat miiniköynnöl- 
fet; (kuw.) le jus de t., wiinirypäleen 
mehu. 

Treillis, m. vautaristiflo; Liiltokans 
gas; füffilangas, pultaani. 

Treillisser, v. a. warustaa rauta- 
vistikolla. 

Treizain, m. folmetoista fitomaa; 
folmetoista forttia. 

Treise, adj. tolmetoista; Tolmas- 
toista. — m. lolmentoista lulu, fol- 
metoista luku; kolmastoista päimä. 

Treiziöme, adj. folmastoista. — m. 
tolmastoista ofa. 

Treizièmement, m. ofmanneffitois- 
ta. 

Trélingage, m. (laimw.) ſwihtinki. 
N Trlinguer, v. a. (laiw.) panna ſwih⸗ 
infi. 
Tröma, m. Taffi ääntiön päälle pan- 

tua pistettä jotka ofottamat että fe on 
Inettamwa erikjeen mieresfä feijomasta 
Ääntiöstä, erotusmerffi, trema. — adj. 
jolla on erotusmertfi päällänjä. 

Tremblaie, f. baawisto, baapalebto. 
Tremblant, nte, adj. wapiſewa, wü- 

tijemä. , 
Tremblante, f. türy8-anterias. 
Tremble, m. haapa. 
Tremblé, m. (firjap.) Poullumiima 

toristulfena. 
Trembl6, 60, adj. wapiſewalla Täs 

bellä tirjotettu: écriture t-e. 
Tremblement, m. wawistus, wäris⸗ 

tys; pelmontuska; liritys (laulusja). 
Trembler, v. n. wawista, wäristä; 

täristä, tutista. — v. a. t. la fièvre, 
märistystautia, milutautia fairastaa. 

Trembleur, euse, s. fe joka wapi⸗ 
fee, tärifee; (kuw.) pellääjä, pelkuri, ar- 
famielinen. 

Tremblotant, nte, adj. warvisteletva, 
märistelemä. 

. Trembloter, v. n. wawistella, wä- 
ristellä. 

Trémeau, m. malli J. rintajuoja kah⸗ 
ben ampumareiän wälillä. 
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Trémie, f. myllyntori; eräs fuolas 
mitta. 

Trémière, f. iforuufu (aleaca ro- 
sea). 

Trémois, m. feluli. | 
Trémoussement, m. räpſyttäminen 

(fiipien). 
mousser, v. m. räpfyttää fitpiün. 

jä, liebua. — Se t., v. v. pyrähdellä, 
räpistellä; (kuw.) hyöriä, puuhata. 

moussoir, m. tone millä [äy vuus 
miinliilunnoita harjotella. 

Trempe, /. raudan, teräljen karkai⸗ 
feminen; faraistus, raudan ominais 
juus faraistuna; paperin Fostuttamis 
nen; (kuw.) ominaifuus, [nonne, luou⸗ 

adj. läpikastunut, Iton» 
nut; vin t. medellä fefotettu wiini. 

Trempement, m. fostuttaminen, Las- 
taminen. 

Tremper, v. a. fostuttaa, fastaa, 
liottaa; medellä fekottaa; faraista rau- 
taa; t. son vin, fefottaa paljon iwettä 
miiniinfä. — v. n. liota, olla liosfa; 
t. dans un crime, olla ojallinen ri- 
kokſesſa. 

Prompis, ms. liotus⸗, likoweſi. 
Tremperie, f. hnone kirjapainosſa 

misjä paperi kostutetaan; fostutus- 
huone. 

Tromplin, n. ponnabbus:, kimmo⸗ 
tinlauta, lauta joka fimmottaa hyppis 
jätä ilmaan. 

Trempoire, j. a8tia misä mwäri-ais 
neet liotetaan. 

Trentaine, /. folmenfuommen-funta, 
slulu; kolmenkymmenen wuoden ikä. 

Trentanel, m. eräs würi-aine. 
Trente, adj. folmefymmentü; Lol: 

maskymmenes; — m. folmasfymmenes 
päimä. 

Trentième, adj. folmasfymmences. 
— m. kolmaskymmenes⸗oſa. 

Tröou, m. myrskypurje. 
Tröpan, m. trepani (eräs kirurgilli⸗ 

nen fone) ; trepaneraus ; maafaira, wuo⸗ 
ripura. 

Tröpaner, v. a. trepanerata. 
Tröpas, m. fuolema. 
Trépassement, m. (wanb.) f. e. ſ. 
Trépassé, 6e, adj. mwainaja. 
Trépasser, v. n. tuolla. 



Trép 

Trépidation, f. wäristys; (tähtit.) 
boriutuslitfunto. 

Trépied, m. fofmijalta. 
Trépignement, m. tepisteleminen, 

polfeminen jalalla. 
Tröpigner, v. n. teppiä, tepistellä, 

polkea jalalla. 
Trépoint, =. Tröpointe, /. anturan 

faumabibna. 
Très, adv. aiwan, fangen, fowin. 
Tré-sept, m. trifetti (korttipeli). 
Trésor, m. aarre; aarreaitta; wal⸗ 

tiolasfa; pyhäinjäännösten ja firtfofo- 
ristusten fofoelma; miiden fäilytys- 
paikka; arkisto. 

Trésorerie, f. räntteri, waltiokasſa; 
tasjanhoitajan wirla; fasjanboitajan 
wirla-ajunto; mwaltiomaraston minis- 
terio Cnglannisfa. 

Trésorier, m. waltiofasfan hoitaja, 
räntmestari. 

Trésorière, /. räntmestarin puolifo. 
Tressaillement, m. wawahdus, fäp- 

fähdys. 
Tressaillir, v. n. wawahtaa, fäp- 

ſähtää. 
Tresse, /. palmikko, lätti; nyöri, la: 

luuna. 
Trossor, v. a. palmiloita, lätitä. 
Tresseur. euse, s. palmiloitfija. 
Tressoir, m. punousfone. 
Tréteau m. irtain jalka pöydän j. m. 

f. kannatukſena, puffi 1. jalka mälisai» 
kaiſen nänyttelykaman, mestauslatwan j. 
ſ. alla; fabapuffi; — t-x, pl. jalat 
lulekfiman pofitimifoittajan 1. nuletea- 
terin faapin alla. 

Treuil, m. fierrinpuu, täänninpuu. 
Trövo, f. afelepo; (kuw.) lepo, rau- 

ha; t. de raillerie, pilapuheet fiffeen. 
Trövier, m. (laim.) purjemestari. 
Tri, m. eräs wanban-aifainen lom⸗ 

beripeli. 
Triacleur, m. (latw.) puosfari. 
Triage, m. fitleminen, poisperkaae 

minen; maliloitfeminen, malitfeminen ; 
malmin furmominen; metfülobfo far» 
fabaïfuufen jaetusta metjästä. 

andrie, /. folmibeteifet, kaswi⸗ 
funnan kolmas luofla Linne'n järjes- 
telmäsfä. 

Triangle, m. 
tähtijikerö pohjoifella taimaalla. 
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Triangulaire, adj. tolmilulmainen, 
folmionmuotoinen. 

Triangulation, f. folmiomittaus. 
Tribart, m. fianränget. 
Tribord, m. (laiw.) ylifganfa, vikea- 

puoli, tyyrpuuri. 
Tribu. /. fanfanfobfo; fanfauluoffa; 

la t. sacrée, pappisfääty. 
Tribulation, f. waiwa, wastus. 
Tribun, m. fanfantribuni; (kuw.) 

kanſan⸗yllyttäjä. 
Tribunal, m. oileusto, oileusfuuta. 
Tribunat, m. fanfantribunin wirka 

1. mirfasaila; eräs lainlaatima tan 
fanfotous Manskasja. 

Tribune, f. puhuja-laiva, puhelama. 
Tribunitien, enne, adj. tribunin-, 

tribuntlainen. 
Tribut, m. wero; payer son t. à la 

nature, fuorittaa luonnolle tehtämänjä, 
tuolla. 

Tributaire, adj. ja m. weron⸗alai⸗ 
nen, werollinen. 

Tricher, v. a. ja n. tehdä määrnyttä 
pelisfä: (kuw.) petiata, pettää. 

Tricherie, f. mwäärtydentelo pelisjä ; 
petjaus. 

Tricheur. euse, s. wääryyden tekijä 
pelisfä. 

Triclinium (um = 00mt), m. ruola 
fali (Romalaifilla). 

Tricoises, f. pl. hohtimet, pihdit. 
Tricolor, m. folmimärinen amaranti. 
Tricolore, adj. tolmimärinen. 
Tricot, m. wartailla fudottu teos; 

fauma, fanfi. 
Tricotage, m. wartailla lutominen; 

nyylääminen; kudottu tevs. 
ca Tricoter, v. a. wartailla futoa, nyp⸗ 

tä. 
Tricotets. m. pl. eräs manhan-ai- 

lainen tansfi. 
Tricoteur, euse, s. wartailla futoja, 

nyplääjä. 
Trictrac, m. eräs lautapeli; lauta- 

peli-pöytä. 
Tricuspide, adj. tolmihaarainen. 
Tride, adj. wireä, hilpeä, wiltas. 
Trident, m. folmihaara, -fürti. 
Tridi, m. folmas dekadin päimä 

RNanskalaifen wallankumonkſen ajan- 
folmio; eräs foitin; | lasfusfa. 

Trie, f. eräs turstatalan laji. 



Triè 

Triödre, adj. tolmipintainen, folmi- 
fimuinen (kappaleesta). 

Trie ale, adj. tolmimuotinen, 
kolme wuotta testämä. 

Triennalité, f. folmimuotinen wis 
rantoimitus. 

Triennat, m. ftolmiwuotinen aila- 
faunfi 1. wirtasaifa. 

Trier, v. a. fitlei, walita, etfiä, wa⸗ 
fifoita. 

Triérarque, m. falerin fatteini. 
Trifide, adj. (lasw.) folmibaltoinen, 

ehaarainen. 
Trigand, aude, adj. wielas, petolli- 

nen, luihu. — s. pettäjä, miettelijä. 
Trigauder, v. n. juonitella, käyttää 

wiellautta. 
Trigauderie, /. juonitfuus, mwiel- 

tans. 
Trigémeau, m. fofmoifet. 
Trigone, adj. folmifufmainen ja fol. 

mifimuinen. 
Trigonométrie, f. folmiomitanto, 

trigonometria. 
igonométrique, adj. fofmiomitan. 

nollinen, trigonometrinen. 
Trigonométriquement, ado. folmio- 

mitonnon m ) to , 
igynie, f. (kasw.) folmi-emifet. 

Tri E rille. 
Trilatéral, ale, «dj. folmifiwninen. 
Trilatére, m. fofmio. 
Trille, m. liritys. 
Trillion, m. triljoona. 
Trilobé, 66, adj. (kasw.) lolmilius- 

lainen. 
Triloculaire, adj. (ta8m.) folmipe- 

füinen. 
Trimbaler, v. a. raahata, raffia 1. 

fulettaa kaikkialla muasjanja. 
Trimer, 7. n. olla uuwuttawisſa fu- 

luisſa. 
Trimestre, m. wuofineljännes; palt- 

faneljännes; mafjuneljännes. 
Trimestriel, elle, adj. folme fuu- 

lautta kestäwä, folmifuufautinen; {u- 
nafin folmantena fuufautena tapab- 
tuma. 

Trimötre, m. ja adj. jambinen tuu- 
fimittainen wärſy joka fofmimittaifena 
deflamoitaan, 

Trin, Trine, adj. m. t. aspect, 120 
asteen matta planetien wälillä. 
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Tringa, m. eräs faalaaja-lintu. 
Tringle, . vautafara; afutimen 

tanto; fäle; ruode; liitunvyöri. 
| gringler, v. a. wiiwotella liitunyö- 

rillä. 
Tringlette, f. lafipelli; fafinfeiffaajan 

weitſi. 
Trinitaire, m. trinitariomuntfi. 
Trinité, f. tofminaifuus; kolmi⸗yh⸗ 

teys; folminaijuuden päimä. 
Trinöme, m. (alg.) tolmi-ofioinen 

fuuruus. 
Tringuart, sm. pieni laimwa fillika- 

lastusta warten. 
Trinquer, z. n. belistüü 1. Lilistää 

lafia, juoda maljoja. 
Trinquet, m. foffamasto foutolai- 

woisſa. 
Trio, m. trio, folmi-üäninen ſoitto 

1. Taulu. 
Triolet, m. trioletti, eräs runoelman 

laji. 
Triomphal, ale, adj. woittojuhlans, 

woittoriemun⸗, triumfis ; char t., trinm- 
fivaunut. 

Triomphalement, 
lusſa. 

Triomphant, nte, adj. woittawa, 
woittotja; uljas, pramea. 

Triomphateur, m. trinmfatori, woit⸗ 
tolulun pitäjä (Romalaifilla), woitto- 
riemuitfija, woittaja. 

Triomphe, m. wotttofulfu, -faatto, 
woittoriemu; woitto. 

Triomphe, f. maltti (pelisjä); trum- 
petifoitto. 

Triompher, v. n. pitää woittofnl- 
tua, sriemua; (de) wotttaa, faattaa als 
lenfa, waltanja alle; woittaa, olla etes 
wämpi; riemuita. 

Tripaille, f. teurastetun eläimen fis 
fälmytfet, räntty-aineet. 

Tripartible, adj. jota on mahdolli 
nen jafaa folmeen ofaan. 

Tripartite, adj. lolmijaloinen. 
Tripe, PA teuraan fijüfmytiet 1. fi- 

Pate falanjyötti; eräs famettifangas, 
aggi. 

ipe-madame, f. Trigue-madame. 
Triperie, f. ränttylauppa, pailla 

misjä teuraan fijälmyk«iä myydään. 
Tripétale, adj. (kasw.) jolla on fof- 

adv. moittolu- 

me tullalehteä. 



Trip 

Tripette, /. pienet fijälmykjet; cela 
ne vaut pas t., et fe ole minlään ar- 
woinen. 

Triphtongue, f. tolmi-ääntämä, trif- 
topi. 

ripier ère, s. fijälmysten kauppias. 
iple, adj. tolmenkertainen. — m. 

milä on tolmenfertainen 1. folme Ler- 
taa ifompi. 

Triplement, adv. folmenfertaifesti. 
Triplement, m. fofmentertaifetfi te 

feminen. 
Tripler, v. a. tehdä folmenfertaifeffi, 

Tertoa kolmella. — v. m. lähdä folmen- 
fertaifetfi. 

Triplicata, m. folmas topia allus 
tirjotulfesta. 

Triplicité. /. folmenfertaifuus. 
Tripoli, m. eräs pehmeä fimwenlaji 

jolla kiillotetaan, tripoli. 
Tripolir, v. a. tiillottaa tripolilla. 
Tripot, m. pelihuone, pallohuone; 

pahamaineinen pailla. 
ipotage, m. pöperö, [elamäölö, mos- 

la; rettelö, felkkaus. 
ipoter, v. n. ja a. fotfea pöperöä, 

tehdä jekajotkua; (kuw.) fetottaa ]. fot- 
tea afiata; huijata. 

Tripotier, ère, s. feltfaaja, fotkija, 
juonittelija. 

Trique, /. fautwa, fanli. 
Trigue-bale, f. tyffimaunut. 
Trique-madame, f. maffaruobo, tu- 

lonmarja (sedum album). 
Triguer, v. a. lajitella halkoja. 
Triguet, m. wübüinen maila pallo- 

pelisfä. 
Trirème, /. folmifouto-lattva. 

> Trisaieul, eule, s. ifän-ijün ifän- 
if 1. äidin⸗iſä; Pän-äidin tjün-diti; dis 
din-didin äidin-äiti j. n. e. 

Trisannuel, elle, adj. joka testüä 
fofme wuotta, tolmimuotinen. 
N Trisarchie, f. tolmimiehinen Bali 
us. 

— Trisection, f. jafaminen folmeen 
Yhtä-ifoon ofaan. 
. Trismögiste, adj. ja m. tolmelertaa 
ijompi. — m. eräät painolirjatmet. 

Trisyllabe, adj. folmitamuinen. — 
m. Jalmitamuinen fana. 

telmäsi.adj. furullinen, murjeelli- 
Triangien; furlea; ilämä, kurja; 

tähtifikerö 
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iynteä, ſynkkä, folffo; pilminen; my- 
Tea. 

Tristement, adv. furullifesti j. n. e. 
Tristesse, f. ſurulliſuns, murheelli= 

fuus j. n. e. 
Triton, m. merenbaltija, Ahti. 
Triturable, adj. jota on maldolli- 

nen jauhaa, hienontaa. 
Trituration, f. jauhaminen, bienon- 

taminen, pienentäminen, fjurwominen ; 
ruo'anjulatus. 

Triturer, v. a. jauhaa, pienentää, 
hienontaa, ſurwoa. 

Triumvir (um = 00m), m. folmin- 
hallitfija, triumwiri (Nomalaifilla). 

Triumviral, ale, (um — 001), adj. 
triumwirin⸗. 

Triumvirat (um—oom), m. fol» 
minhallitus-lunta, -aikla; triumwiri⸗ 
funta, triumwirien hallitus-aika. 

Trivelin, m. ilmeilijä, tomeljanti. 
Trivelinade, f. törfeä ilweilys. 
Triviaire, adj. carrefour t., tien- 

ristimys. 
Trivial. ale, adj. jolapäimäinen, 

maitilainen, litteä. 
Trivialité, /. jolapäimätfyys, litteys. 
Troc, m. wathto, mwaihetus; t. pour 

t., tafapüinen waihto, wäliä tekemättä. 
Trocart, Trois-guarts, m. firurgil- 

linen Tone jolla päästetään mettä, werta 
L ilmaa ruumiista. 

Trochaïque (ch=f), adj. trofai- 
oinen (runojalla). — m. trofaioinen 
runo. 

Trochée (ch —tf}), m. trokaio (rus 
nojalla — X). 

Trochot, m. rypäle, terttu. 
Trochisgues, m. pl. [ääteleipäjet. 
Trochite, f. timettynyt foteloinen. 
Trochoide (ch = f), t. Cycloïde. 
Trochure, f. neljäs haara hirwen 

farwisfa. 
Troëne, m. funfain (Tonicera xy- 

W: oalodytee l fuopisf rog , m. pl. maatuopisja 
afujat; (wanh.) työmiehet jotta maan» 
alaifisja taimolfisja työtä tekemät. 

Trogne, f. iloinen palleroinen naa- 
ma; t. rouge, illuminée, juopponaama. 

Trognon, m. (faëw.) fydäntotti, fte- 
menfotti; t. de choux, faalintanta; 
joli petit t., näppärä tytöntyntä. 
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Trois, adj. folme, folmas. — m. 
Tolmas päimä; folmonen, folmen nus 
mero; règle de t., regulabetri, päätös- 
lastu. 

Treisiöme, adj. tolmas. — m. kol⸗ 
mas mies; kolmas buonelerro8; kol⸗ 
masluoffalainen. — f. tolmas luotta. 

Troisiöomement, adv. folmanneffi. 
Trois-mäts, m. folmimastoinen lais 

ma. 

Trois-guarts, f. Trocart. 
Tröler, v. a. raahata muasfanja. — 

v. m. joutilaana tallustella. 
Trolle, f. foirien päästäminen otul- 

fen ajoon. 
Trombe, /. pilmenpatjas, -pyörre, 

wefipatfas. 
Tromblon, m. fuuri mallipysjy. 
Trombone, m. pajuuua, torii. 
Trompe, /. länti kärſä (nor= 

fun); imukärjä (hyönteisten); tormi- 
Toteloinen; eräs faartholmen laji; buuli- 
harppu; à son de t., torien raiffuesfa. 

Trompe-l'oeil, m. taulu jofa on niin 
fuwatun efineen mälöinen että luulifi 
itfe efineelfi. 

Tromper, v. a. pettää, eljyttää, hai⸗ 
rauttaa. — Se t., v. v. erhettyä, ekjyä. 

Tromperie, /. petos, milppi. 
Trompeter, v. «a. ilmottaa, julistaa 

1. huomauttaa torien toitotukjella; il: 
maista, lemittää tietoa, kielitellä. — 
v. n. vaikuttaa [fotfasta]. 

Trompeteur, {. Buccinateur. 
Trompette, /. trumpeti, torwi; trum⸗ 

etiſäwel urutsja; lielenfantaja, tielis 
lo; t. parlante, puhetorwi, puhuri; 

t. marine, eräs yljikielinen foitin. 
Trompette, m. tormenjoittaja. 
Trompeur, euse, adj. ja s. petolli- 

nen; pettäjä. 
Trompillon, m. wäübüäinen ulkonema 

laaribolwi. 
Tronc (c ei äänny), m. lanta, runlo; 

futuperä; waiwaistukki, -pysfy. 
Tronche, /. pülffy, pölläre. 
Tronchet, m. tolmijallainen halluu- 

pölkky. 
Tronchon, m. tuuratala, mietfafala. 
Tronçon, m. pätfä, tyntä. 
Tronçgonner, v. a. letfata pütlille. 
Trône, m. walta-istuin; paawin⸗is⸗ 

tuin; (fuw.) hallitus, walta. 
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Trôner, v. n. istua twalta-istuimels 
la, mallita. 

Tronguer, v. a. fatfoa, filpoa. 
Trop, adv. liian; de t., Iitaffi, ylen⸗ 

määrin; vafitutfeffi; par t., liialfi, lii⸗ 
fana; pas t., mähän, aiwan mähän, 
tuskin. — m. liila. 

Trope, m. eräs puhemuoto: tropi. 
Trophée, m. woittomerkki; (fur.) 

moitto. 
Tropique, adj. tropillinen, käänne 

piirien wälillä olema, fnumain mais 
den⸗; fnuman-alainen. — sn. füünnes 
piiri. 

Tropologigue, adj. fnwannollinen. 
Trop-plein, m. uitu (astian päällä). 
Troguer, v. a. waihettaa, tehdä waih⸗ 

tofauppa. 
Troqueur, euse, s. jofa bariottaa 

waihtoa. 
Trot, m. rawi (hewoſen jnokſu). 
Trottade, /. ratfastus; lyhyt matta 

maunuisfa. 
Trotte, /. lyhyt mäli 1. matka. 
Trotter, v. #. rawata; tallustaa, 

fäydä fopistella; (fuw.) juokjennella, 
puuhata, reubtoa. 

Trottin, m. juoffupoita, palmelijas 
poila. 
yo ttiner, v. m. hösföttää, lönkyt⸗ ti 

Trottoir, m. fatuiwierusta, katuwie⸗ 
tus, jalfafatu. 

Trou, m. läpi; fuola, loutfo, folo; 
kurja hökkeli, pyyly. 

Troubadour, m. trubaduri, lemmen- 
faulaja Provence'esta tesfi-ajalla. 

Trouble, adj. famea, fefainen; fu- 
muinen, utuinen, usmainen; vue t. 
himmeä nälö. 

Trouble, m. hämmennys, ſelkkaus, fe- 
faforto, epäjärjestys; eripuraifuus, epä 
fopu; lewottomuus, kapina, meteli; (la- 
fit.) laillifen omistus-oileuden büirits 
feminen; le t. des sens, mielenlitluns 
tus, mielen lemottomuus. 

Trouble, Truble, PA falalippo. 
Trouble-eau, m. talaportka. 
Trouble-föte, m. ilon häiritfijä. 
Troublement, adv. fameasti, him: 

meästi, epäjelmästi. 
Troubler, 2. a. fotfea, melloa, Gäm- 

mentää; waimata, faattaa lewottomakſi, 
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häiritä; faattaa eripuraijuuteen, epäſo⸗ 
puun; Häiritä omistus-oikendesja. — 
So t., v. r. Käydä fekaifekji, ſameakſi, [u- 
meaffi: himmentyä; hämmentyä, bäm- 
mästyä, älistyä. 

Troué, 6e, adj. rikkinäinen, läwel⸗ 
linen. 

Trouée, f. läpi metſän 1. penfas-ai- 
ban tehty auki⸗hakkaus; ankko joka tais- 
telusja ilmaantuu wibollisten rimisjä. 

Troner, v. a. lämätstä, tehdä läpi. 
Trou-madame, m. eräs peli pientllä 

tuulilla. 
Troupe, f. joukko, pari, wäkijouk⸗ 

fo; lauma, farjalauma; fotamiehistö; 
— t-8, pl. fotajouffo; par t., parit» 
tain. 

Troupeau, m. farjalauma; parti, 
jouffo. 

Trousse, /. mytty, fääry, tullu, kimp⸗ 
pu, palla; (wanh.) miini, nuolifontti; 
fotelo parran-ajolaluille; firurgilisten 
foneiden kotelo; — t-s, pl. eräät wan⸗ 
haan aikaan käytetyt boufnt; aux t-s 
de, fantapüisfü, lintereisfä kiinni jkun 
peräsfä; en t., tarafasfa. 

Trouss6, 6e, part. ja adj. bien t., ſo⸗ 
reawartaloinen, foreamuotoinen, luon- 
tewa, faunisfubtainen, mukama; fiisti, 
forea. 

Trousseau, m. fimppu; myötäjäi» 
jinä annetut pitos ja maluumaatteet, 
apiot. 
Trousse-étriors, {. Porte-étriers. 
Trousse-galant, 1. Choléra-morbus. 
Trousse-pète, f. tytöntynkä. 
Trousse-queu, m. Gäntämyö. 
Troussequin, m. fatulan takakappale. 
Trousser, v. a. fonnustaa, fitoa hels 

mat ylös; fitoa ylös jlun Gelmat: t. 
un enfant; älliä [opettaa 1. tehdä loppu: 
t. une affaire ; la maladie a troussé 
cet homme en deux jours; t. une 
volaille, walmistaa lintu paistetta- 
maffi; t. bagage, pötliä matfaanfa. 

Troussis, m. founustus, poimu 1. 
lastos waatteisfa. 

Trouvable, adj. löydettämä. 
Trouvaille, . löytö, löytämä. 
Trouvé, 6e, part. enfant t., Iöytö- 

fapfi; mot t., julkelasti kekfiitty fana, 
fananfepitys. 

Trouver, v. a. löytää, tamwata: al- 
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ler t. gn, fävbü etfimäsjä, terwehti⸗ 
mäsjä; on le trouva prêt s'6vader, 
hän tamattiin walmiina karknun lähe 
temään; je Pai trouvé malade, tapa- 
fin kipeänä; leffit, tietää; pitää juakin, 
huomata jkifin: je la trouve belle, 
minun mielestäni Hän on launié; t. 
bon que, hymäkfiä; hawaita, Guomata : 
je lui ai trouvé un peu de fièvre ; 
(à) fetfit keino, [yy: t. à redire, kek> 
tä moitteen fyytä. — Se t., v. r. olla, 
mwoida: se t. bien, woiba hywin, olla 
tyytymäinen, hymillänjä; jaapua jokin; 
löytyä. — v. imp. fattua olemaan: il 
se trouva un homme si hardi; il 
se trouva gne, fattui että... 

Trouvère, Trouveur, m. wanha ni 
mitys Ranskan pohjoisten maakuntien 
runoilijoille, erittäinkin Picardie'sfa. 

Trouveur, m. luffifoira, lutkki. 
Trüuand, nde, s. fulfuri, maanjuof- 

fija, löyjä. ._ 
Jrruandaillo, f. löyfämäli, roisto- 

mäti. 
Trnander, v. a. fulesfella terjunsja, 

juosta maata. 
Truanderie, f. Terjuusja fuletfimi- 

nen. 
Truble, f. falalippo. 
Truc, m. eräs biljardipeli. 
Trucheman, Truchement, m. tullti. 
Trucher, v. n. laiskuudesta kerjätä. 
Trucheur, euse, s. ferjäläinen. 
Truolle, f. fawilufiffa; Gopealasta 

jolla falaa pannaan fnötämäkfi. 
Truellöe, f. lufilalinen ruutia. 
Truffe, f. multafieni, tryffeli (tuder 

eibarium). 
Truffer, v. a. tryffelillä maustaa. 
Truffière, f. paitfa misjä multafies 

niä kaswaa. 
Truie, j. imifä, emäfila. 
Truite, f. vautu, torppu, mullo (sal- 

mo ano. 
ité, 66, adj. punajentäplikäs (kuin 

rautu). 
Truitelle, /. Truiton, m. wähdinen 

rautu, rautunen. 
Trumeau, m. jeinä fabben akkunan 

wälillä; peili joka peittää tätä feinää; 
reifilappale teurastetusta härästä. 

Tsar, (. Czar. 
Tu, pron. finä. 
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Tuable, adj. teurastettama, teuras- 
tettawakſi kelwollinen. 

Tuage, m. ſianteurastus. 
Tuant, nte, adj. tappawa; ylen ra⸗ 

fittawa, waiwaawa 1. ikäwä. 
Tu-autom, m. pääkohta, pääſeikka. 
Tube, m. putki, torwi. 
Tuberculaire, L. Tuberculeux. 
Tubercule, m. pabla faswisfa, ihos⸗ 

fa, keuhkoisſa. 
Tuberculeux, euse, adj. pablainen. 
Tubéreuse, adj. f. mufurainen [tase 

win juuresta]. 
Tuböreuse, f. tuberoja (polyanthes 

tuberosa). 
Tabérosité, f. pahla, pahlula ruu- 

miisſa ja kaswisſa. 
Tubipore, f. pillitoralli. 
Tubulaire, jf. hohkaſammal. 
Tubulaire, adj. uotoinen, hohlais 

nen, pillimäinen, pilinmuotoinen. 
Tubuleux, euse, adj. pillinmuotois 

nen. 
. Tubulure, E huo'ot, pillit ; auffo as. 

tiasfa femiallifia tarpeita warten mi- 
bin fopii Liinnittää tormea. 

Tudesque, adj. muinaisgermanilai- 
nen; raafa, farfea, juloa puuttuma. — 
m. muinaisgermanilainen kieli. 

Tuo-brebis, m. yökönlehti (pingui- 
cula vulgaris). 

Tuo-chien, m. 1. Colchigue. 
Tue-mouche, m. färpäis-fieni. 
Tuer, v. a. tappaa, furmata, ottaa 

henfi; teurastaa; kaataa (otusta); tur- 
mella (puita). — Se t., 0. r. tappaa 
itjenfä; (kuw.) yli woimainſa ponniss 
ella. 
Tuerie, f. werifauna, tappio; teu- 
8tus 
à Tue-töte, ado. tailin woimin. 
Tueur, m. jofa on miellailusja tap- 

panut monta; t. de gens, urostöitänjä 
kerstaawa. 

Tue-vent, m. tuulenſuoja. 
Tuf, m. pata-, karstalimi; eräs mals 

toinen ja fowa antfomaa ruolamullan 
alla. 

Tuffeau, f. Tuf. 
Tufier, ère, adj. farstafiwen taltais 

nen. 
Tuile, f. fattotiili. 
Tuileau, m. fattotiifen palanen. 

ta 
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Tuilerie, f. tiilitehdas; T-s, pl. tu 
ninlaallinen palatfi Parifisfa. 

Tuilier, m. ttilentelijä. 
Tulipe, /. tulpaani (tutla). 
Tulipier, m. tulpaanipuu. 
Tulle, m. tylli, eräs hieno kangas. 
Taméfaction, f. paifufe, ajos. 
Tumöfler, v. a. —8* paiſukkeille, 

ajettumaan. — v. m. ja Se t., v. r. ajettua. 
Tumeur, f. paifuke, ajos. 

ulaire, adj. bauta-, haudan-. 
Tumulte, m. meteli, melsle, pau- 

hina; kapina; en t., fekaforrosja, epü- 
järjestykjesjä. 

Tamultuaire, Tumultueux, euse, adj. 
melsfeinen, meluawa; kapinallinen. 

Tumultuairement, Tamultueuse- 
ment, adv. melslaten, rähisten. 

Tamulus (s ääntyy), m. hautalumpu. 
Tunicelle, f. waftoinen litminuttu 

munkeille. 
Tunique, f. liiwinuttu, liiwihame 

(Romalaifilla muinoin ja nykyään ka⸗ 
tolifilla papeilla); (anat.) talmo. 

. Tunnel, m. maanalainen täytämä 1. 
tte. 

Turban, m. turbani, mabometilais- 
ten päähine. 

Turbe, /. enquête par t., tutfinto 
jota entifinä ailoina pibettiin kuulus= 
tamalla joufottain todistajia paikka⸗ 
funnan manhoista tamwoista ja oloista. 

Turbine, f. wefihyrrä. 
Turbiné, 6e, adj. teilanmuotoinen, 

päällään feijoman keilan muotoinen. 
Turbinelle, f. feilafoteloinen. | 
Turbinite, f. tiwettynyt keilakoteloi⸗ 

nen. 
= Turbith, m. erä8 watfaa purtaama 
juuri. 

Turbot, m. fammelias (fala). 
Turbotin, m. mwähäinen fammelias. 
Turbnlemment, ado. vähisten, pau 

haten. 
Turbulence, f. mellastaa liimaus, 

rajuus. 
Turbulent, nte, adj. mellastaa, 

raju, lewoton, fapinalinen. 
Turc, rgue, adj. ja s. turllilainen, 

turlins; à la t-e turlin tamalla, fääs 
[imättä. 

Turo, m. turlinkieli; eräs pieni mato 
puunluoren alla. 
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Turcie, f. wallitus joen rannalla 
webdentulmwan estämifekfi. 

Turcot, Turcol, m. füenptifa. 
Turelure, f. toujours la mème t., 

Hyhä fama wirfi. 
Turgescence, f. ajettuminen. 
Turgescent, nto, adj. ajettunut, ajet- 

tuima. 
Tarlupin, m. tyhmä ilmeilijä 1. pi- 

{antetijü. 
Turlupinade, /. tyhmä pilantelo. 
Turlupiner, v. n. tehdä tyhmää pilt. 

taa. — v. a. tehdä jklusta tyhmää pilf- 
aa. 
Turlut, n. metjäleimonen. 
Turluter, v. n. mwifertää metfäleimo- 

fen lailla. 
Turnops, m. rebunauris, turnipfi. 
Turpitude, f. Häpeällijyys, häwe, hä- 

mäistys. 
Turguet, m. eräs mijun laji; eräs 

Yoiran laji. 
Tarquette, f. tyväruoho (herniaria 

glabra). 
Turguin, adj. m. bleu t., tumman 

fininen. 
E Turquoise, f. turfofi, eräs fallis- 
w i. 
Tussilage, m. (esfenlehti, hewoſenka⸗ 

wio (tussilago pres 
Tutélaire, adj. juojelewa, fuojelus: ; 

ange t., fuojelus-enteli. 
utelle, 7. holhojawirka, Holhous- 

toimi. 
_Tutour, m. holhoja; puunwejan tu- 

N (t == 8), f.b finkin tuh? 6 (t == 8), f. harmaa finfin tuhka. 
Tutoiement, ainoat. m. finutte- 

leminen. 
Tutoyer, v. a. finutella. 
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Tatrice, f. nais-Holhoja. 
Tuyau, m. putli, torwi, pilli; forfi; 

tynän putki; t. d'orgue, urfuin tori; 
t. de cheminée, jamwupiippu-torwi. 

Tuyère, f. palfeen torwi. 
Tympan, m. rumpufalwo torwasja: 

(Hrjap.) painimen fanfi; pohja 1. peili 
aubotuffesfa; polkurataa, -pyörä. 

paniser, v. a. jullijesti folmais- 
ta 1. häiväistä, faattaa huonoon huu- 
toon. 
t Tympanite, f. pöhötauti, puhallus- 
auti. 
Tympanon, m. harppulauta. 
Type, m. periluma, alkukuwa, efi- 

tuma; wertauslutwa; kuwa muistora- 
basfa; painokirjain, firjafiu; (18ät) 
taudin luonne. 

Typhon, m. pilmenpatjas, -pyörre. 
Typhus (s ääntyy), m. lawautauti, 

tarttuma fuumetautt; rutto. 
Typique, adj. efilumallinen, wer⸗ 

tanetuwallinen. firianvainai 
ypographe, m. firjanpainaja. 

Typographie, f. firjanpaino-taito, 
firjanpainanta. 

Typographique, adj. Tirjapainollie 
nen, firjapatnor. 

, m. tivanni, Girmumalttas, 
mallan-anastaja. 

Tyranneau, m. piffutivanni. 
Tyrannicide, adj. tirannia furmaa- 

Wa. — s. tiranninmurbaaja, -furmaaija. 
Tyrannie, . tivanntus, hirmumalta, 

laiton malta. 
Tyrannigue, adj. tivannillinen, bir- 

mutvaltainen. 
Tyranniser, v. a. hallita 1. fobbeïla 

tivannillijesti, pitää hirmumallasfa. 
Tzar, £. Czar. 

U. 

Ubiquiste (qui — 1). m. juma Ubiquitaire, s. jota uskoo Rristnt. 
[uug-opin tohtori Parifisja joka ei huu- | jen ruumiin joka paifasfa läsnä-ole- 
(u mijinkään eri follegioon; fe jola| mista. 
laiffialla wiibtyy: il est u., Kyllä hän 
laiffialla perehtyy. 

Ubiquité, f. joka paikasja läsnä-oles 
minen. 
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Uhla 

Uhlan, m. ulani. A 

Ukase, m. ulafi (menäläinen afetns). 
Ulcération. f. paifeelji ajettuminen, 

märille rupeeminen; märkähaama. 
Ulcère, m. märtähaama, mätähaama. 
Ulcérer, v. a. tehdä 1. mailuttaa 

märkää, mätähaamaa; (kumw.) fymästi 
Joufata, fatferoittaa. 

Uleöreux, euse, adj. mätähaamwoja 
täyfi; mätähaaan faltainen. 
Ulöma, m. lainoppinut muhamedis 

lainen. 
Uligineux, euse, adj. fuosfa fas- 

mama. 
Ulmaire, f. mefi-angerwo (spirea 

ulmaria). 
Ultörieur, eure, adj. ulkopuolinen, 

toifella puolella olema, takainen; lifä 
enempi, mielälin (tehty, annettu j. m. ſ.). 

Ulterieurement, adv. mieläfin, mielä. 
Ultimatum (um — 00m), m. loppu⸗ 

ehto, mwiimeinen peruuttamaton ebdo- 
tus, ultimatumi. 

Ultra, m. ylenpuolinen, ylellinen wal- 
tiollisten mielipiteittenjä puolesta. 

Ultraisme, m. ylenpuolijuus wal- 
tiollifisja mieltpiteisjä. 

Ultra-libéral, ale, adj. ylen mapaa- 
mielinen. 

Ultramontain, aine, adj. ja s. Aly- 
pien toifella puolella olema; fiibfofato- 
inen. 
Ultra-rövolutionnaire, adj. ja s. 

ylen remolutioninen, ylen fumoowa. 
Ultra-royaliste, m. ylen kuningas⸗- 

mielinen. 
Umbilic, £. Ombilic. 
Umble (— ongbl), m. Harri, harjus 

(Tala). 
Un, une, adj. num. ykſi, ylfi ainoa: 

un homme, vffi mies; un à un, yk⸗ 
fittäin, ykſi erältänjä; c'est tout un, 
fe on ylji kaikki; l’un portant l’autre, 
Pune portant l’autre, Tatffi fufuun 
ottamalla; l’un et l’autre, fumpitin; 
sur les une heure, fello yhden mais 
heella. — art. ind. (jääpi ujeimmin ſuo⸗ 
mentamatta); eräs, muuan, jolu, muu- 
tama; un homme, mies, eräs mies; il 
est un Caton, hän on Gato'n taltai- 
nett; il m’en a donné d'une, waleb- 
telipa taas aila lailla minulle. 

n, m. yllönen. 
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Unanime, adj. tifimielinen. 
Unanimement, adv. bifimielifesti. 
Unau, m. laisliainen (eläin). 
Unoiale, adj. f. {. Onciale. 
Unguis (= ongwis), m. ithuluu, kyy⸗ 

nelluu. 
Uni, ie, adj. yhdistetty; fileä, tafat- 

nen; bifinfertainen, teeskentelemätön; 
bifitotffoinen. — adv. fileästi, tafats 
jesti, à Puni, tafapinnasja. 

Unième, ad. (täytetään ainoastaan 
yhdistykkisjä fasfufanain vingt, trente 
j. m. e. fansfa) enfimäinen. 

Uniömement, ado. vingt et u., fafs 
ſikymmenes enfimäifelfi. 

Uniflore, adj. yljilukklainen. 
Uniforme, adj. yhdenmuotoinen, yh⸗ 

denmukainen, bifitoiftoinen. — m. ja 
habit u., uniwormu. | 

Uniformöment, adv. yhdenmuotot- 
festi j. m. e. 

Uniformer, v. a. tehdä yhdenmuo- 
toiſekſi. 

Uniformité, f. yhdenmuotoifuus, yh⸗ 
denmukaiſuus. 

Unilatöral, ale, adj. toispuolinen. 
Uniloculaire, adj. (kasw.) ykſipe⸗ 

fäinen. 
Uniment, ads. tafaifesti; fnoraan ja 

peittelemättä. 
Union, f. yhdistyä; yhteys, fopu; 

awioliitto; Pohjois-Amerikan Yhdys⸗ 
wallat. 

Unique, adj. ainoa, lajihinja ainoa, 
ylfinsomainen. 

Uniquement, ado. ainoastaan, ykſin⸗ 
omaifesti. 

Unir, v. a. yhdistää; filittää, taſot⸗ 
taa 

Unisex6, 6e, Unisexuel, elle, adj. 
(fasw.) yljinenmwoinen. 

Unison, onne, adj. syllabe u-e, ta- 
wu jofa on riiminä toijelle. 

Unisson, m. fointuijuus, yhtäjoin- 
tuifuus; à Pu., fointumasti. 

Unitaire, s. ja adj. jola ei tunnusta 
Jumalan tolminaifuutta. 

Unité, f. ykſeys, yhteys, yhtäpitä- 
| mäifyys. 

Unitif. ive, adj. yhdistämä ; vie u-e, 
elämä Jumalasfa. 

Univalve, adj. ytſikoppainen, -fno- 
rinen. — m. yljiloppainen foteloinen. 



Univ 

Univers, m. maailman vafennus, 
fofo maailma. 

Universaliser, v. a. faattaa ylei⸗ 
ſekſi. 

Universalité, f. yleiſyys, yhteiſyys. 
Universaux, m. pl. yleiſet ominai⸗ 

fuubet (Tailisja famaan luokkaan kuu⸗ 
luwisſa ykfilöisjä); futfumus yleifitn 
waltiopäimiin Tuo asſa. 

Universel, elle, adj. yleinen, yhtei⸗ 
nen; kaiktia käfittämä; kaikkiin kelpaawa. 

Universel, m. yleinen ominaijuus 
faifisfa famaan luokkaan fuulumisfa 
ykfilöisfä. 

Universellement, adr. yleifesti. 
Universitaire, adj. tli-opiston=; yli- 

opistollinen. 
Université, f. bli-opisto, akatemia. 
Univooation, f. fellainen janan omis | 6 

naifuus että fitä ſamasſa merlitykjesfä 
woibaan läyttää ufeista efineistä. 

Univoque, adj. fe jota woibaan fa- 
maëfa merlitykjesjä käyttää ufeista efi 
netistä; (kieliop.) yhtä-ääntämä. 

Upas, m. myrkkypun, upaspuu Ja- 
wan faarella. 

Urane, Uranium (um — 00m), sn. 
uranio, eräs metalli. 

Uranographie, /. efitys taimaantap- 
paleista. 

Uranographique, adj. tatwaantap- 
palten tiedettä koskewa. 

Uranologie, f. efitys taimaasta, tais 
waanfappaleista. 

Uranométrie, f. fe tähtitieteen oja 
josja efitetään tatwaan 1. taiwaautap- 
palten mittausta. 

Uranoscope, m. eräs kala (uranosco- 

Uranus, m. fiertolähti Uranus. 
Urate, m. fufibappotnen fuola. 
Urbain, aine, adj. faupuntiin fuu- 

luwa, kaupunki. 
Urbanité, f. fobteliaifuus, ſäädylli⸗ 

008, elämäntottumus. 
rcéolé, 6e, adj. (kasw.) urnan⸗ 

muotoinen. 
Ure, m. metfähärkä, puhmelihärkä. 
Uröe, f. kuſi⸗aine, fufe. 
Urötöre, m. kuſitiehyke. 
Urötre, m. fufireifä, -putfi. 

p 0 seno0, J. palottama tarme, hätä, 
iiru. 
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Urgent, ntp, adj. pafottawa, ylen 
tärkeä, Liiruhtawa. 

Urinaire, adj. tufis. 
Urinal, m. tufilaji. 

— Urinateur, m. fufeltaja, helmienpyy- 
jä. 
Urine, /. fufi. 
Uriner, v. n. tusta, päästää wetenjä. 
Urineux, euse, adj. fufenfaftainen 
Urigue, adj. acide u. fufibappo. 
Urne, f. urna, ruuffu; u. sepul- 

crale, urna fuolleen tuban fäilyttämi- 
ſekſi; (kasw.) lakki (fammalen). 

Urtication, f. (1ääl.) noffofilla ruoë- 
liminen (ihon fibottamifeffi). 

Urticées, f. pl. (kasw.) noffois-fas- 
wien luoffa. 

Us (s ääntyy), m. (lalit.) tapa, wan- 
a tapa. 
Usage, m. tapa, Täyttö; käytäntö, 

nautinto; (lafit.) oikeus halkojen otta- 
mijeen ja laitumen nautintoon met- 
(äsfjä; tottumus, harjaantuminen; — 
u-s, pl. jumalanpalmelukjesja käytettä: 
wät lättirjat. 

Usager, m. fe jolla on oikeus hal: 
lojen ottamijeen ja laitumen käyttämi⸗ 
ſeen yhteis-metjäsjä. 

Usance, [: fofmenfymmenen päimän 
fuoritus-aila wekſelin näyttöpäimästä; 
(wanh.) totuttu tapa. 

Usante, adj. f. (lafit.) jolla on vi- 
leus käyttää ja nauttia: fille majeure 
u. de ses droits. 

Usé, 66, part. ja adj. fulnnut, tu. 
lutettu, riutunnt, tylstynyt. 

User, v. n. (de) täyttää, pitää, wil- 
jellä, nauttia; en u., tohdella, mene- 
tellä (ilun fansfa). — v. a. kuluttaa, 
käyttää; (kuw.) tuhlata; hioa; ſyöwyt⸗ 
tää. — S'u. v. r. lulua, menehtyä, 
riutua. 

User, m. fulutus, pitkällinen füy- 
täntö. 

Usine, f. tehdas, ruuti. 
Usité, 6e, adj. tawallinen, tawalfi 

tullut. 
Uso, m. 1. Usance. 
Usquebac, £. Scubac. 
Ustensile, m. buonefalu, -fapine; 

työkalu. 
Ustion, /. polttaminen. 

e So: 



Usuc 

Usucapion, /. ylimmistoifen nantin- 
non lautta faatu omistus-oilens. 
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Utensile, 1. Ustensile. 
Utérin, ine, adj. ja s. famasta äi» 

Usuel, elle, adj. tamallinen, tamwafkfi | distä fyntynyt; fureur u-e, rakkauden 
tullut. 

Usuellement, adr. tamallifesti. 
Usufructuaire, adj. ({atit.) jota tuot- | fo 

taa ainoastaan nautinto-oikeutta. 
U 

raimo (tauti). 
Utérus (s ääntyy), m. fobtu, emäs 
tu. 
tite, adj. hyödyllinen, hyödyttämä, 

it, m. nautinto-oifeus, nau=1 edullinen, fowelias; ordre u., welto- 
tinto. jien järjestys heidän faatamienfa maf- 

Usufruitier, ère, adj. nautinto-oi- | jun juhteen konfurfipefästä. 
laitta omistama. 

Usuraire, adj. fortoja tiskoma. 
Utilement, adv. Gyödyllifesti. 
Utilisation, /. hyödylji, edukfi Läyte 

Usurairement, adv. foronfisfurin | täminen. 
tamalla. 

Usure, f. laiton forfo, liikakorko; ku⸗ 
Utiliser, v. a. Yäyttää hyödylit. 
Utilité, /. hyöty, etu; — u-s. p 

Inttaminen; rendre avec u., maljaa : näyttelijä jola tarpeen tullesja toimite 
torolla. 

Usurier, ère, s. toronfiskuri. 
taa faifenfaifia rollia. 

Utopie, f. Utopia, Kultala (unetfittu 
Usurpatour, trice, s. wallan:anas- | onnen maa). 

taja, anastaja. 
Usurpation, f. mallansanastus, lai- 

ton anastus; laittomasti anastettu kalu. 
Usurper, v. a. wälimaltaifesti anas- 

taa. — v.n. (sur) mälimaltaifesti kos⸗ 
tea jkun oifeuffiin. 

Ut (t ääntyy), m. nuotti C. 

Utopiste, m. uneffija. 
Utricule, m. wefijolus faswisia. 
Uvée, f. marjafalwo filmäsjä. 
Uvulaire, adj. fitafieleffeen-. 
Uvule, f. fitatielefe. 
Uzifar, m. finoberi. 

V. 

Va! int olfoon menneelfi, olkoon, 
antaa olla; pelipanos faraopelisjä: sept 
et le va, feitfemänfertainen pelipanos. 

Vacance, f. miran amonaifuus; — 
v-s, pi lupa-aila, mälitermini fou- 
luisfa; wirkakuntien lupa-aila. 

Vacant, nte, adj. amonainen, awotn, 
haettama; omistamaton. 
Vacarme, m. bälinä, rähinä, meteli. 
Vacation, f. elatuskeino, elinkeino, 

ammatti, wirka; mirantoimitulfesfa 
täytetty aika; wirantoimitus; wiran 
awonatjuus; v-s, pl. malju wirantoi» 
mitufjesta; Iupa-atka. 

Vaccin, m. ja adj. roffosaine, vof. 
Tomärlä, rokon⸗istuke. 
.Vaccinateur, m. rofon-istuttaja, -pa- 

nija. 
N avoino, f. istunta-rolklo; rokon-is= 

o ruus; (laiw.) 

Vacciner, v. a. istuttaa roffoja. 
Vache, f. lehmä; v. à lait, lypſy⸗ 

lebmü; v. marine, merilehmä; elle de- 
vient v., käy Titan lihawakſi; le plan- 
cher de v., kowa maa (wastakohtana 
merelle); lehmämmuota, -nahla; v. gras- 
se, raswanahka; v. sèche, raswaama- 
ton ]. antura-nabfa; v. en croûte, pat 
fisfa olut mutta walmistamaton wuo- 
ta; eräs maunnjen katolla pidettämä 
matfalirstu; palke: tirer la v. 

Vacher, ère, s. febmünboitaja, ware 
tija. 
> Vacherie, f. navetta, ometta, far- 
jahuone. 

acillant, nte, adj. horjuma, wa- 
eva, waaruwa, mapifemwa; (kuw.) buis 
entelewa, epämalainen. 
Vacillation, di horjuminen, wape⸗ 

tifertely, Waaruminen. 
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Vaoiller, v. n. horjua, waarua, wa- | v-e päture, niitetyt niitut, kejantomaat, 
mista; fopertaa, fangertaa (puhuesja); 
fitleroita, maarua [laimasta]; (kuw.) 
olla buifentelewa, epäwalainen 1. epärö. 

Vacuité, /. tyhjyys. 
Vade, /. pelipanos; (kuw.) ofuus. 
Vade-mecum (um = 00m), m. falu 

jota aina muasja fuljetetaan. 
Vadrouille, f. waapeli, füvfifuuta. 
Va-et-vient (— matewiüng), m. ko⸗ 

neen-ofa joka liikkuu ebestalaifin fun 
Tone on läymäsfä; mähäinen lautta- 
wenhe; mouvement de v. waapuma 
liikunto, liikunto edestakaifin; (kuw.) 
epüwalaifuus. 

Vagabond, nde, adj. tulekjima, kul⸗ 
kewainen; ebestafaifin kulkema; (kuw.) 
epämalainen, fäädytön, irstasmielinen. 
— m. lullulainen, maantulfiain, löyſä. 

Vagabondage, m. tulelfiminen, löy⸗ 
8 
agabonder, Vagabonner, v. n. ku⸗ 

lestella ympäri, maletfia 
Vagin, m. emätin, tohdun-emätin. 
Vaginal, ale, adj. emättimens. 
Vagir, v. n. fivasta [lapjesta]. 
Vagissement, m. mastajyntyneen 

lapjen poru. 
ague, f. aalto, laine. 

Vague, adj. felmiä rajoja puuttuwa, 
epämääräinen, epäjelmä, epätietoinen, 
löydä; tyhjänperäinen, mieltä mailla 
olewa; terres v-s, autio maa. — m. jo⸗ 
talin epämääräistä, tyhjä amaruus. 

Vaguement, adv. epämääräifesti, 
epäfelmästi, himmeästi. 
Vaguemestre, m. fuormaston hoi⸗ 

taja (jotamiehisjä). 
Vaguer, v. n. tuleskella. 
V 6, m. fijäpuolinen laudotus 

laimasja. 
Vaigrer, v. a. laubottaa laima fis 

jäpuolelta. 

talamaat laitumena; une v-e crainte, 
turha pelto; la v-e gloire du monde, 
maailman tyhjä funnia; turhamielinen, 
turhamainen: un homme fort v.; che- 
val v., kuumasta ilmasta uupunut he- 
wotten. — En v., ado. turhaan: pren- 
dre le nom de Dieu en v., turhaan 
faufua Sumalan nimi. 

Vainement, adv. turhaan. 
Vaincre, v. a. woittaa; olla ete- 

wämpi. — So V., v. r. woittaa it- 
feänfä; se laisser v., myöntyä, ſnos⸗ 
tua. 

Vainon, ue, part. ja adj. woitettu. 
Vainqueur, m. woittaja, moitonfan- 

tari. — adj. woittawa; air v., tore- 
tea fatjanto. 

Vair, m. orawannahla; (tvaaf.) te 

Vairon, m. eräs fala (cyprinus pho- 
ainus). 

Vaisseau, m. astia; laiwa; fuuren 
rafennufien fijäpuoli: le beau v. de 
l'église; folus, pejäke, juoni (eläinrun- 
miisja ja kasweisſa). 

Vaisselle, /. ruola-astiat, pöytä- 
astiat: v. d'argent, v. plate. 

Val, m. (aafjo; par monts et par 
vaux, wuorien ja laalfojen poilli. 

Valable, adj. lainmoipa, pätemä, 
täydentelemä, kelwolliuen. 

alablement, adv. pätemästi. 
Valériane, /. wirmajuuri, rutto- 

juuri (valeriana). 
Valet, m. renki, palmelija; fotamies, 

amppu (fortisfa); owipaino; pidin, 
Jaaffi (Göyläpenkisjä); faire le bon 

aigres, f. pl. faubat Taiwan fifü | v., olla amwnlias. fernas auttamaan; 
puolella. 

Vaillamment, ads. uljaasti. 
Vaillance, f. uljuue, urheus. 
Vaillant, nte, adj. uljas, urhea. 

v. de miroir, peilinnoja; v. de cham- 
bre, famaripalwelija; v. de police, 
polifimies; v. de justice, fanpungin 
palwelija, oifeuben palmelija; v. de 

Vaillant, m. pää-oma, pubtaat wa⸗ place, wourafusfi, -ajaja; maitre-v., 
rat. 

Vaillantise, /. urostyö. 
Vain, aine, adj. ja tyhjä, hyö- 

efirenki, renkimouti; v. de carreau, 
ruutupamppu, mitätön mies. 

Valetage, m. renginwirfa, palmelis 
bytön: v-s effort, turha ponnistus; | ja-wirla. 
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Valetaille, f. palmelija-parmi, ren. 
fijoufto. 

Valet-à-patin, m. eräs firvurgillinen 
one. 
Valeter, v. n. fänttüitä orjallifesti, 

madella; hyöriä afioimisstoimisja. 
Valétudinaire, adj. ja s. limulloi. 

nen; potilas, fairastaja. 
aleur, E arwo; arwo⸗aine; 11104 

tin arwo; janan merkitys; uljuus, ur⸗ 
hous; les blés ne sont pas en v. 
miljat eimät ole funresfa hinnasja, ars 
wosſa; i] y était la v. d'une heure, 
hän oli fiellä noin tunnin aikaa, tun- 
nin werran; v. reçue, fumman arvo 
1 mainittu jumma faatu; v. en compte, 
fumma pantu tiltin. 

Valeureusement, m. urheasti. 
Valeureux euse, adj. urhea, uljas. 
Validation, /. hywukſyminen, wab- 

wistus. 
Valide, adj. lainwoipa, laillinen, 

pätemä. — adj. ja s. terwe, wäkewũ. 
Validement, ado. laillijesti, püte- 

mwätsti. 
Valider, v. a. faattaa moimaan, pü- 

tewäkſi. 
Validité, f. laillinen woima, päte 

10048. 
alise, /. matfalaullu, remetti, ka⸗ 

pufälki. 
Vallaire, adj. f. couronne v., wal- 

fifruunu (at jota RNomalaifilla 
annettiin fille joka enfimäifenä tunkeu⸗ 
tui wiholifen linnotukfeen). 

Vallée, . laafjo; La v., paikka Pas 
rifisja josja lintuja ja metfänriistaa 
faupitaan. 

Vallon, m. notko, afbo. 
Valoir, v. n. ja a. olla arwoinen, mak⸗ 

faa: cette étoffe vaut dix francs l’au- 
ne, — maljaa 10 franc'ia tyynärä; 
Pun vaut l’autre, omat yhtä arwoiſet, 
mertaijet; cela ne vaut pas la peine 
d’y penser, ei malja waiwaa ajatella 
fi tä; cela ne vaut rien, ei ole min- 
tään armoista; cela ne vaut pour 
moi, ei je minulle kelpaa, ole minulle 
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(oja, wiljellä; faire v., faattaa tuoita- 
wakſi, faattaa tunnustetuffi; cette ac- 
tion lui a valu une gloire immor- 
telle, fe työ tuotti hänelle Euolema- 
tonta funniaa; merfitä, käydä jatkin; 
vaille gue vaille, tout coup vaille, 
Wwoiton ja tappion uhalla, olkoon on» 
nesfa. 

Valse, f. walsfi; walfin mufiiki. 
Valser, v. n. wal8fia. 
Valseur, euse, s. walsfija. 
Valuable, adj. jolla on jfin armo. 
Value, ?. Plus-value. 
Valve, f. Toteloifen toppa 1. tuori; 

fiemenfota. 
Valvule, f. falwontaltainen fanfi 1. 

läppä joka estää weren ja ruumiinnes- 
teiden talaifin juokjemista; fiemenkodan 
almo. 
Vampire, m. taruinen aame jofa 

noufee haudasta imemään merta elä» 
wistä; (kuw.) fanfanrafittaja, meren 
tmijä; eräs nahlafiipiäinen. 

Van, m. pohdin. 
Vandale, m. manbali; tieteiden ja 

taiteiden mibaaja. 
Vandalisme, m. wandaliſuuns, tie 

teiben ja taitetden wiha. 
Vandoise, f. eräs toudan fukninen 

lala (oyprinus leusiscus). 
Vanille, F. waniljipenfas; wanilji⸗ 

papu. 
Vanillier, m. mwaniljipenfas. 
Vanité, f. turhamaifuus, urdun; 

faire, tirer v. de, ylpeillä, forsleilla; 
sans v., testaamatta. 

Vaniteux, euse, adj. ja s. turba- 
mainen, -mielinen. 

Vanne, /. fulunluukku (mylysjä). 
Vanneau, m. tiimi (lintu). 
Vanner, v. a. pohtaa, pohdella (jy⸗ 

miä). 
annerie, /. fopaninbonta; kopan⸗ 

lutous-teoljet. 
Vannette, f. taurawalka. 
Vanneur, m. pobtaaja. 
Vannier, m. topanlutoja. 
Vantail, m. omen, portin, affunan 

fopimaa; ma montre vaut mieux que | puolisto. 
la votre, felloni om parempi fuin tei» Vantard, rde, adj. ja s. kerstailewa, 
dän; il en vaut bien un autre, ompa | pöyhteilemä; kerskaaja. 
muiden twertainen; cela vaut fait, je Vanter, v. a. febua, kiittää, ylistää. 
on hymä fuin tehty; tuottaa, antaa tus | — Se v., v. r. (de) Lehua, ferslata jstkin. 



Vant 

Vanterie, j. ferslans. 
Vanteur, m. kerskaaja. 
Vantiller, v. a. jalpauttaa efi. 

> Va-nu pieds, m. ryyſymello, reh⸗ 
jana. 

Vapeur, f. höyry, uswa, löyly, löyh⸗ 
&, hönfä; machine, bâtiment à va- 

peur, höyrykone, höyrylaima; bain de 
v-s, [önlyfylpy; les v-s du vin, wiis 
nin höngät; — v-s, pl. hysterillijet 
taubinfobtaufiet. 

Vaporation, f. metelien aineiden 
muuttaminen höhryhſi. 

Vaporeux, euse, adj. utuinen, fu- 
muinen, uswainen; Ghysterillifiä tau- 
bintohtankfia wailuttama 1. niille al- 

8. 
m Porisstion. F. höyrytys, haihdu⸗ 

8 
Vaporiser, v. a. faattaa 1. muuttaa 

höhyrytfi, usmwalfi. 
uer, v. n. olla amoin, baetta- 

mana [wiroista] ; pitää [upa-aikaa [wir- 
Tafunnista]; (a) askarvoita, toimitella, 
harjottaa. 

arander, v. a. perata ja fuirvata 
filliä. 

Varangue, f. pohjaparru (laiwasſa). 
Vare, f. espanjalainen mitta noin 

12/, tyynärää. 
= Varech (ch == ff), m. meren⸗ajokas, 
iſo⸗ajokas (zostera marina); meren 
ajamat tamarat, meren ajo; ranta-hyl- 
ty, merihylky; laimahuylky. 

Varenne, f. nummi, fangas; funin- 
kaallinen metfästyspiiri. 

Variabilité, f. muuttumaijuus, waib- 
telerwaifuus. 

Variable, adj. muuttumainen, munut: 
teen-alainen, maihtelema. 

Variant, nte, adj. muuttuwainen, 
maihtelemainen, waibeen-alainen. 

Variante, f. toifinto, toifinnos. 
Variation, /. muutos, muute, wai⸗ 

Be; fompasfin, manetin määrin-näyttö 
fi poittens; — vs, pl. toifintelut (mu- 

i 8fa). 
Varioo j- fuonipabta. 
Varicelle, f. wefirupuli. 
Varicocèle, f. fuonitohja mulfusfa. 
Varier, v. a. muutella, waihtaa, mais 

Betella; toifinnella muftifiteosta. — 
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olla epätvatainen, ajatella 1. puhua ris- 
tiriitaifesti; näyttää määrin, poiketa 
[Tompasfista]. 

Variété, jf. waihtelemaifuus; firon- 
laji, lajimuute; — v-s, pl. toloelma 
fefalaifta Pirjalifia tuotteita. 

Variole, f. rupuli, iforokko. 
Varioleux, euse, adj. iforoffoon tart: 

tunut. 
Varioligue, adj. roffo-; rofonfaftai- 

nen. 
Variqueux, euse, adj. ſuonipahkaa 

fairastawa; fuonipahla-. 
m, Varien, m. homipoila, howipalwe⸗ 
ija. 
Varlope, /. vuuhla-, härtähöylä. 
Vasard, adj. m. fond v., mutainen 

1. Ttetteinen pohja. 
Vasculaire, Vasculeux, ense, adj. 

werenfolutfia koskewa; werenfolu 
täydi. 
Vasonle, F. wähäinen merenfolus. 
Vase, f. muta, lieju, liete. 
Vase, m. astia, ruukku. 
Vaseux, euse, adj. mutainen, liet: 

teinen. 
Vasistas (s ääntyy), m. otwiluuflu, 

affunaluuffu, aufaistatwa affunaruutu. 
Vassal, ale, s. mafalli, läänitykjen 

pitäjä. 
Vasselage, m. wafallins, lääni-mel- 

wolliſuus. 
Vaste, adj. awara, lawea; ääretön. 
Vatican, m. watilanolainen muori 

Nomasfa; watifani, paamin palatfi Ro- 
masſa; (kuw.) paamilainen hallitus. 

Va-tout, m. fofo panos (pelisjä). 
à ,.Vau-de-ronte, adj. päätäfolkaa, 

spahlaa. 
? audeville, . fanfanlaulu, fatu- 
rentutus; laufunfefainen näytelmäkap⸗ 
pale. 

à Van-l'eau, adv. myötämirtaan; 
(tuw.) hunningolla. 

Vaurien, m. epatto, epätelpo, beit- 
tiö. ) 

Vautour, m. forpifotfa. 
Vautrait, m. metfästyskalut metfü- 

fian ajoa warten. 
Vautre, m. foira metfäfiän ja far: 

hun ajoa marten. 
Vanutror, v. n. ajaa 1. pyytää met» 

v. n. muuttua, waibbella, waihetella; ; jäfitoja. — Se V., v. r. rypüä liasfa. 



Vaux 

Vauxhall, m. yleinen puisto tansfi 
ja fonfertifalien fansia. 

Vayvode, m. woiwodi, wenüläinen 
fotapäällikkö (muin.). 

Veau, m. mafilla; wafilanliha; ma- 
filannabfa: v. marin, hyle, merifoira. 

Vecu, 1. Vivre. 
Véda, m. Hinduilaisten pyhät kirjat. 
Védasse, f. potaska jota Päytetään 

morfingolla märjätesfä. 
Vodette, f. ratjumies etuwartijana ; 

mahtikoju linnan mallila; päällekirjos 
tus tirjeen alusfa. 

Végétable, adj. faswullineu, tas- 
wuifa. 

Vögötal, m. taswi; — v-aux, pl. 
faswit, faswi-aineet. 

Végétal, ale, adj. taswi-aineinen; 
kaswi⸗; le règne v., taswilunta. 

Végétant, nte, adj. kaswawa, kas⸗ 
mwi-eloinen. 

Végétatif, ive, adj. lasmawaijuutta 
ebtstämä; fasmiseloinen. 
, Végétation, /. laswillifuus, kaswui⸗ 
uus. 
Végéter, v. n. kaswaa, fasmin tas 

walla elää; (kuw.) miettää toimetonta 
ja unelfimata elämää. 

Véhémence, f. tuimuus, rajuus, fit 
waus, into. 

Véhément, nte, adj. tuima, raju, 
kiiwas; orateur v. innollinen 1. kii⸗ 
hottama puhuja. 

Véhémentement, adv. rajusti. 
Véhicule, m. waifutin, edistin. 
Veillant, nte, adj. walwowa, wal- 

as. 
Veille, /. walwominen, yöwalwo⸗ 

ma; yömwartio; aatto; la v. de noël, 
joulusaatto; à la v. de, mähällä, täs 
pärällä; — v-s, pl. malmojaijet; läpi 
Gifin lukemifet; crus, waiwat. 

Veillée, f. iltaſeurue; iltatyö; wal- 
wojaifet fairaan luona. 

Veiller, v. n. walwoa; (à, sur) wal⸗ 
woa, hoitaa, pitää huolta. — v. a. wal- 
woa fairaan tylönä; pitää filmälä, tar- 
loin malmoa (afiata). 

. Veilleur, m. walwoja; ruumiinmwar- 
tua. 

Veilleuse, f. yölamppu, yökynttilä. 
Veillotte, j heinäruto. 
Veine, f. juoni, werifuoni; malmi- 
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juoni; juoni puuofa, marmorisfa; ru 
no-fuoni; v. d’eau, wefijuoni. 

Veiné, 6e, adj. fuoninen, juomifas. 
Veiner, v. a. fuonittaa, juowata, 

maalilla fuwata luonnolliſet fuonet 
puusſa 1. marmorisja. 

. Veineux, euse, adj. fuoninen, fuo- 
nikas, juotwitas. 

Veinule, f. pieni fuoni. 
lar, m. L. Tortelle. 

etat, m. liibotusfana jabtifoi 
rille. 
Velche, m. raala 1. fiwistymätön iÿ- 

minen. 
Völer, v. m. poilia, fantaa [leb- 
ml. 

Vélin, m. bienoin laji waſikannah⸗ 
taista pergamentia; papier-v., well 
nipaperi 

lites, m. pl. femweü-afeellifet ſo⸗ 
tamiehet (Nomalaifilla); ranskalainen 
jääkävijouklo Napoleon I:fen aikana. 

Velléité, f. weltto tahto, ponnetto- 
muus. 

Véloce, adj. nopea. 
Vélocifère, m. buoleat ja nopeat 

waunut. 
Vélocipède, sm. polfurattaat. 
Vélocité, f. nopeus. 
Velot, m. pergamenti keskenſynty⸗ 

neen waſikan nahasta. 
Velours, m. fametti; marcher sur 

le v., fämellä ruohonurmella, käwellä 
lulkaisten päällä; jouer sur le v., pe» 
lata woitetuilla rahoilla; faire patte 
de v., wmetää Pynnet fijään [kisfoista], 
lawalasti hymitellä. 

Velouté, 6e, adj. fametinlaltainen, 
pehmeä 1. bieno fin fametti; tuns 
manmärinen [mwiinistä ja kallis⸗ki⸗ 
mistä). 

Velouté, m. famettirihma, -nauba; 
fametinbienous ; fametinfaltaifet kalwot 
ruumiisja. 

Velouter, v. a. Plutoa 1]. tehdä fa- 
metinfaltaifetft. 

Veltage, m. mittaus 1. waataus Vel- 
te mitalla. 

Velte, f. wetelien aineiden mitta = 6 
pintes: maalausmitta tynnyriä wars 
ten. 

Velter, v. a. mitata 1. maa'ata Vel- 
te'illä. 

4 
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Veltour, m. maalaaja, fruunaaja; | 
Velte’ilä mittaaja. 

Velu, ue, adj. karwainen, atuinen, 
utularmainen. 

Velverette, f. melppi, filkkihuopa. 
Venaison, /. metfäriistan liha; ai» 

fa jolloin metfäriista on parhaimmas- 
ja Iihasjanja. 

Vönal, ale, adj. faupan-alainen, 08- 
tettawa; lahjoja ottama. 

Vönalement, adv. rahalla, woitosta. 
Vénalité, f. faupan-alaifuus, lah⸗ 

joille antauminen. 
Venant, adj. m. tulewa, tulosja ole- 

wa; argent bien v., rahat jotfa bel- 
posti, jäännöllifesti tulemat fijään; à 
tout v. beau jeu, tulfoon fufa ifinüün, 
en peltää. 
Vendable, adj. laupaffi menemä. 
Vendange, f. wiinimarjain forjuu; 

— v-s, pl. wiinimarjain forjuu-aila ; 
faire v., (fum.) forjata pusfiinja, hyö- 
tyä; precher sur la v., juomatta ju» 
tella laſi kädesſä. 

Vendanger, v. a. forjata wiinimar⸗ 
joja; (fuw.) bantfia itfellenjä [umwatto= 
mia fivutuloja, wirasjanja hyötyä. 

Vendengeur, euse, s. wiinimarjain 
torjaaja. 
Vendémiaire, m. enfimäinen wuo- 

ben fuufaufi ranskalaiſen wallanku⸗ 
moukjen ajanlaskusja (22 Syysk.—21 
£otaf.). | 

Vendeur, euse, s. faupustelija, faup- 
pasaffa. | 

Vendeur, eresse, s. (lafit.) myyjä. 
Vendication, Vendiguer, f. Re- 

vend ... 
Vendition, f. Vente. 
Vendre, v. a. myydti, faupita, fau- 

pitella. — Se V., v. r. käydä kaupakſt, 
olla faupalfi; fawaltaa toinen tois- 
tanja. | 

Vendredi, m. perjantai; v. saint, pit” 
äperjantai. 
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Vener, v. a. ajella teuraë-eläir:i 
että fen liha Lämifi moubeaffi; faire v. 
la viande. pitää lihaa tautrontasfja. 

Vénérable, adj. tunnian-armoinrn, 
armofas, korkea⸗arwoinen. 

Vénérablement, ads. funnian-ar: 
woifesti. 

Vénération, /. jywä funnioitus: 
funnioittaminen, luunian-ojotue. 

Vénérer, v. a. funnioittaa, pitää 
fuuresja Iunniasja, arwosfa. 

Vönerie, f. metfästystaito ; metiäetä. 
minen, metjästys-järjestys; metjästysä 
wirlalunta, -palmelijat; heidän ajur- 
not. 

Vénérien, enne, adj. fuppatautinen. 
Venette, f. pelko, fäiklähdyys; avoir 

v., pelätä, olla peloisfanfa. 
Veneur, m. metjästäjä: metjästuye- 

herra; grand v., ylismetfästysherra. 
Vengeance, f. fo8to, fostonbalu; ti- 

rer v. de, fostaa. 
Venger, v. a. lostaa. — Se v., s. r. 

(de) tostaa jlulle. 
Vengeur, eresse, adj. ja s. fofta- 

wa; lostaja. 
Veniat (t ääntyy), m. futjumus tulla 

alistuomarille fuullijesti afiata felwit- 
tämään. 

Véniel, elle, adj. anteelfi annettawa, 
fiedettämä; péché v., GHeikkouden fynti. 

Vöniellement, ado. anteelfi annetta- 
masti; pécher v. tehdä heikkouden 
fyntiä. . 
Veni-mecum, f. Vade-mecum. 
Venin, m. myrkky, muihe; (tur.) 

pihe, ſalawiha; uskonnolliſet harhaub⸗ 
et 
Venir, v. n. tulla, jaapua; faire v. 

gn, futfua jfu luokfenja; v. de faire 
gc., tulla jlin telemäifiltä; il vient de 
sortir, lähti juuri, tuolla hetkellä ulos; 
il vient de v., hän on nyt juuri faa- 
punut; faire v. gc., lähettää nouta- 
maan; tulla, tapahtua; fyntyä [ajatuts 

éné, 6e, adj. viande v-e, liha joka | fista, mietteistä]: ce goût lui est ve- 
rupee wanbalta 1. pilaantuneelta tule- 
maan. 

Vénéfice, m. myrkynteko, myrkytys 
noitakeinoilla. 

Venelle, /. tuja; enfiler la v., läh⸗ 
teä täpälämäleen. 

nu naturellement, femmoinen mafu 
on häneen luonnollifesti fyntynyt, tul- 
ut; tulla jtun omaffi, langeta omaffi: 
lähteä, olla jyntyifin, yntyperää; las- 
maa, menestyä, [ijääntyä; ulottua; ve- 
nir bien à, ſoweltua hymin; où veut- 

Vénéneux, euse, adj. myryllinen. |il en venir, mitä hän tarfottaa; en 
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venir à la violence, ryhtyä mälimals 
taifiin keinoihin; v. au monde, ſyn⸗ 
tyä; v. à rien, mennä mitättömätlfi; 
g'il venait à mourir, jos hän fattuifi 
fuolemaan. — v. imp. il lui vint une 
grosse fièvre, hän joutui anfaraan 
fuumetautiin; il me vint, minulle fattui, 
joutui; à v., wastainen, tulema. — 
Venu, ue, part. tullut, faapunut; bien 
v., terme tullut; nouveau venu, wasta, 
hiljan tullut; — S'en v., v. r. faapua, 
tulla. 

Venir, m. l'aller et le v., ebesta- 
faifin fulfeminen, poislähtö ja jälleen 
faapuminen; avoir l'aller pour le v., 
turhaan mennä. 

Vent, m. tuuli, ilma: v. alize, pa8- 
fabituuli; v. debout, contraire, was: 
tatuuli; v. du travers, poillituuli, lais 
tatuuli, hankatuuli; v. en poupe, ar- 
rière, purjetuuli, myötätuuli; v. fait, 
tafainen tuuli; v. blanc, tuima 1. fa- 
teeton tunli; coup de v., tuulenpuusta ; 
bord du v., tuulen puoli; bord sous 
le v., fuojan puoli; lit du vent, ilman. 
fuunta; v. coulis, tuulemmiima; en 
lein v., de plein v., taiwaſalla, fuos 

jatta, nojatta; instrument à v. pus 
hallusjoitin; fusil à v., ilmavysiy; 
porter au v. le nez au v., lantaa 
päänjä pystysjä [bewofesta]; être logé 
aux quatre v-s, afua huoneesfa EP 
pääjee miima joka haaralta; wiuhka, 
tlmanpujerrus: faire du vent avec un 
soufflet; le vent d'un boulet; pus 
hallus, henki (watſasſa); ilmareikä, rai. 
ti8 ilma; donner v. à un tonneau; 
hengenmeto, henki: perdre v., bengüs- 
tyä; löyhä eläimestä; wainu: le sang- 
lier à eu le vent du gland, metjä- 
fifa on wainunut —; (fuw.) avoir v. 
de gc., faada mihiä; turhamaijuns, 
tueuse tyhjyys. 

entail, m. auffo fuun fobbalta ky⸗ 
päristä; henkiläpi palkeesja. 

Vente, /. myyminen, kauppa: être, 
mettre en v., olla, panna faupaffi; 
être de v., mennä win faupalfi; 
être dur à la v., waileasti mennä fau 
palfi; être hors de v., olla mahdoton 
faaba faupalfi; la v. passe, edullinen 
myymiſen aila menee obitfe; (wanh.) 
jullinen myyntipaikka, huutokauppa- 
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paikka; hakattawakſi määrätty metfän- 
lohko; hakattu metſänlohko josta puut 
eiwät wielä ole wedetyt. 

Venter, v. n. puhaltaa. 
Venteux, ouse, adj. myrskyinen; 
—5 waikuttawa; colique v-e, 
puhallustauti, ähkä. 

Ventier, m. metjälohon, -faran 08» 
taja. 
; Ventilateur, m. ilmanpuhdistin, ⸗tu⸗ 
otin. 
ß Ventilation, f.Umanpubbistus, Wat 
etu). 
Ventiler, v. a. päästää raitista il» 

maa buoneefen, puhdistaa ilma; ars 
wostella kunkin ojan hinta yhteifesti 
myydystä omaifuubesta fuhteellijesti 
fofo hinnalle. 

Ventöse, m. fuubes fuufaufi ranska⸗ 
laifen wallankumoukſen ajanlastkusja 
(19 Helmil.—20 Maaltst.). 

Ventosité, f. ruumiin puhallus, ähkä. 
Ventouse, f. tupparinjarmi; ilma- 

reikä. : 
Ventouser, v. a. fupata. 
Ventral, ale, adj. watja-, maha. 
Ventre, m. watfa, maha; le bas v., 

watfanpohja; flux, cours de v., vis 
puli, watfurt; v. à terre, täyttä laut, 
laa 1. lentoa; rinta, ruumis; il lui 
arracha le coeur du v., viisti ſydä- 
men hänen rinnasta; ce gue gn a 
dans le ventre, mitä on jlun mies 
[esfä; äidinkohtu; folo, Kehä (ibmifen 
ruumiisja); le v. superieur, aimwot; 
le v. moyen, rinta; le v. inférieur, 
matfa; mahalluus, mykemyys, Yupu- 
wuus: ce cheval ma pas de v., fillä 
hewofella ei ole fupeita; le v. d’une 
bouteille, pullon hupumuus. — V. bleu, 
V. saint-gris, firotlemifia. 

Ventröe, /- poikue, pefäkunta. 
Ventricule, m. muutamain eläinten 

malja; v. du coeur, du cerveau, ſy⸗ 
bäntolo, aiwofolo. 

Ventriöre, jf. watfamnö; yö jolla 
hemwofet nostetaan laimaan. 

Ventrilogue, adj. mabasfa pubuwa. 
— m. mahapuhuja. 

se Ventrouiller, v. a. rypeä liasſa. 
Ventru, ue, adj. mahalas. 
Venu, k. Venir. 
Venue, f. tulo, tuleminen; martalo, 
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kaswu, ruumis: beitto (keilapelisfa); 
d’une belle v., fuora ja pitkä [puusta]. 

Vönule, Veinule, f. pieni malmi- 
juoni. 

Venus (s ääntyy), f. Senus, fau- 
neuden jumalatar; kaunotar; (wanb. 
fem.) masti. 

Vöpre, m. (mwanb.) ilta. 
Vöpres, f. pl. ehtoolirkko, -jaarna 

(katolifilla). 
Ver, m. mato; v. luisant, fitito- 

mato; v. à soi, filflimato; v. solitaire, 
geiimato, lapamato; v. de terre, on- 
imato; v. rongeur, tunnonmaimat. 
Véracité, f. totijuus, totinaifuus. 
Verbal, ale, adj. fuullinen, fuufa- 

nallinen; (fieliop.) verbistä johtuma. 
Verbalement, adv. juufanallifesti. 
Verbaliser, v. n. fuufanalla puhua 

pöytälirjaan otettamalfi; kirjottaa pöy⸗ 
tälirja; (kuw.) kertoa laweasti. 

Verbe, m. (fieliop.) verbi, tehdiklö; 
fana (raamatusfa); ääni: avoir le v. 
haut, puhua mabtipontifestt. 

Verbération, /. ilman märähdys 
josta ääni fyntyy. 

Verbeux, euse, adj. monifanainen, 
ſanakas. 

Verbiage, m. ſanakama, fanatulma. 
Verbiager, v. n. laskea laweita ja 

turhia puheita. 
Verboguet, m. ſuunnitustouwi bis. 

ſatesſa. 
Verbosité, f. moniſanaiſuus. 
Ver-coquin, m. eräs mato wiinifass 

wisſa; pyörätauti muutamista eläi- 
misjä; eräs mato aimoisfa josta luul- 
laan pyörätaudin fyntywän. 

Verd, f. Vert. 
Verdätre, adj. mihertämä, wihan⸗ 

tawa. 
Verdée, f. eräs mihertämä wiinin- 

lajt Sostanasta. 
Verdelet, ette, adj. bapablo [nuo- 

resta miintstä]; reipas, ramatla [wan- 
hukjesta]. 

Verderie, f. metfäpala jota hoitaa 
Verdier; hänen tuomiopiirinjä. 

Verdet, m. mwaskenruoste. 
Verdeur, f. mabla, neste (kaswa⸗ 

waëfa puusja); hapakkuus (miinisjä); 
wihannuus (hedelmisfä); — nuo⸗ 
ruus, reippaus; teräwyys ſanoisſa. 
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Verdier, m. metfümartija, worst- 
mestari; ruohowarpunen. 

Verdir, v. a. maalata ]. wärjätä 
miheriäklfi, miheriditä. — v. n. wiban- 
noita, wiheriöitä; ruostua [waskesta]. 

Verdoyant, nte, adj. wihannoiwa, 
Wwibanta; wihertätvä. 

Verdoyer, v. m. miheriöitä, wihan⸗ 
noita. 

Verdure, f mihannuus, mwiheriät- 
(998; kaswakſet, ruokakastit; tapetit 
jotsja on metjäjeutuja kuwattu. 

Verdurier, m. howipalwelija jota 
hankkii ruofalaswit; ruokakaswien kaup- 
pias. 

Véreux, euse, adj. mabdonfnömä, 
mabonpanema; (kuw.) Guono, kelwo⸗ 
ton; cas v.. huono afia. 

Vergadelle, /. fapatursfa, tuuratala. 
Verge, f. vaippa, mapa, mwitja, mar- 

pu; keppi, ſauwa; uniluffarin fauwa; 
maa'an orfi; tanko, mittarinku; eräs 
kyynäräpuu; (wanb.) fileä jormus; ſii⸗ 
tinfalu; v. de fer, rautatanti, -fara; 
(Euto.) rautaruosfa, -waltilla; v. d’un 
ouet de charretier, piistan warfi; la 

v. d’Aaron, Aaronin jauma; v. d'or, 
piisku, paimenjauma (solidago virgau- 
rea); — v-s, pl. raippawitjat, mwitfat. 

Vergé, 60, adj. witruinen, raitainen 
[fanfaaëta). 

Vergeage, m. mittatangolla mittaa- 
minen. 

Vergée, f. neliötangon ala. 
Verger, m. hedelmäpuisto. 
Verger, v. a. mitata 1. waa'ata mit. 

tatanaolla. 
Vergeté, 6e, adj. wiirninen, rai⸗ 

tainen, täplikäs, [kankaasta]. 
Vergeter, v. a. harjata. 
Vergetier, m. harjannitoja. 
Vergette, f. harja, tomuharja. 
Vergeur (eu = 99), j. mesfinfilanta 

paperikehäsjä paperin miimwottamista 
warten; wiiwat paperisfa. 

Verglacer, v. imp. fataa jüänbi- 
leitä. 

Verglas, m. jäähile, riite; il fait 
du v., fataa jäähileitä. 

Vergne, m. leppä. 
Vergogne, f. ; 



Véri 

Véridicité, 1. Véracité. 
Véridique, adj. totinen, totinainen, 

totuudesja pyjymä. | 
Vérificateur, m. joka tutfit kirjo⸗ 

tulfen, tilin oikeutta, tarkkanja. 
Vérification, f. afian todellifuuden 

tarkastaminen ]. todistaminen; luette 
[oon paneminen. 

Vérifier, v. a. tarkastaa ]. todistaa 
afian tobellifuutta; wertailla. 

Vérin, m. wäkiwipu, mäliruumi ra- 
fennusten ja fuurten painojen nosta- 
mijetfi. 

Vérine, f. paras laji Amerikan tus 
palkaa; lamppu fompasfitopis{a. 

Véritable, adj. todellinen, oikea, puhe 
bas, määrentämätön; totinen, todenmu⸗ 
lainen, totinainen. 

Véritablement, adv. tobella, totis 
festi. 

Vérité, f. tof, totuus, totifuus, to- 
bellifuus; dire à qn des v-s, pu- 
hua jfulle fuunfa puhtaakji; en v., to- 
bella, tottatin; à la v., olfoonpa totta 
(että). 

Verjure, 1. Vergeure. 
Verjus, m. kypſymättömät witniry- 

päleet; niiden mehu; Cest jus vert et 
v., fe on kaikki yhtä, famantekemää. 

Verjuté, ée, adj. fefotettu kypfymät- 
tömäin miinirypäleiden mehulla; filtä 
maistuma. 

Vermeil, eille, adj. punainen, ruu- 
funpunainen. 

Vermeil, m. kullattu hopea; feos cis 
noberista ja gummiguttasta. 

Vermeille, f. eräs falliskimi. 
Vermicelle, Vermicel, m. wermi⸗ 

celli, eräs laji mafaroni-ryyniä; niistä 
keitetty liemi. 

Vermicellier, m. jota telee mermis 
celli⸗ryyniãä. 

Vermiculaire, adj. mabonfaltainen. 
Vermiculé, ée, adj. (ral.) tehty näyt: 

tämään madonſolukſilta puusfa. 
Vermiforme, adj. madonmuotoinen. 
Vermifuge, adj. matoja tarlottaiva. 

— m. matoja karkottawa läätke. 
Vermiller, v. n. pengastaa 1. ton: 

fia maata [metfäfioista j. m. (.]. 
Vermillon, m. cinoberi; cinoberis 

wäri; fuffapuna buulisfa ja postisja; 
v. de mine, muoricinoberi, 

157 Verr 

Vermillonner, v. n. pengastaa, ton 
tia. — v. a. punaiſekſi maalata, cino⸗ 
berilla maalata. 

Vermine, f. jyöpäläijet, elämäifet; 
(tuw.) roistomäti. | 

Vermineux, euse, adj. fuolimatojen 
funnyttämü [taudista]. 

Vermisseau, m. matonen. 
se Vermouler, v. r. tulla mabon- 

ſyömäkſi, mabolta pistellykji. — Ver- 
moulu, ue, part. mabonjyömä, foin 
pistämä. 

Vermout, m. toiruohostviini. 
Vernal, ale, adj. lewäinen. 
Verne, m. leppä. 
Vernir, v. a. wernisfata; laferata, 

lafittaa. 
Vernis, m. wernisja; laferaus, las 

fitus, kiilto. 
Vernisser, v. a. wernisfata; lajit» 

taa. 
Vernisseur, m. mernisjan feittäjä; 

mwernisjaaja, lakeraaja; lafittaja. 
Vernissure, f. wernisſaus, lakeraus. 
Vérole, f. fuppatauti; petite v., 

rollo; petite v. volante, wefirupuli. 
Vérolé, 6e, adj. ja s. luppatautis 

nen 
Vérolique, adj. luppataudin fynnyts 

tämä. 
Veron, 1. Vairon. 
Véronique. f. rohtatädyke (veronica. 

officinalis). 
Verrat, m. farju. 
Verre, m. faft, juomalafi; v. à patte, 

ryyppylafi, pilari; v. à gobelet, juo- 
malafi; v. ardent, aurintfolafi. 

Verröe, f. lafillinen. 
Verrerie, f. lafitehdas; lafinteon= 

taito; lafiteokjet. 
Verrier, m. lafinpuhaltaja, lafinte- 

fijä; lafifauppias; toppa josja fanne- 
taan pulloja 1. lafia. 

Verrière, f. weſikulho josja laft mis 
rutetaan; lajilla peitetty kaswilawa. 

Verrine, f. lafiputki ilmapuntarisfa; 
(wanb.) laji taulun 1. pyhäjäännökjen 
peitteenä. 

Verroterie, f. pienet lafiteolfet, [as 
fthelmet 1. m. 

Verrou. m. falpa, Ioira; fermer au 
V., fafwata, loiralla fuffea; tirer le v., 
wetää falpa L loira eteen; tenir, être 



Verr 

sous le v., pitää, olla fufun tafana, 
wankeudesſa. 

Verrouiller, v. a. falwata, teljetä, 
foiralla fuffea. — Se v., v. r. jalmata 
omi peräsjänjä, fulkeutua falmwatun 
owen taafje. 

Verrucaire, f. eräs fasmi (helio- 
ium europaeum); myös Verrucaria. 
errue, f. ſyylä, vuuppa. 

Verruqueux, euse, adj. ruupantal- 
tainen, -muotoinen. 

Vers, m. wärjy, runo; v. blancs, 
riimitön wärfy. 

Vers, prep. fobben, päin; noin, pais 
loilla; v. le nord. pobjofeen päin, poh- 
jaa kohden; tournez-vous v. moi, lüün- 
tykäät minua fobben; v. le soir, iltas 
puolella; v. les quatre heures, fello 
neljän paikalla. 

Versage, m. rifonnan kyntö. 
Versant, nte, adj. helposti kaatuwa 

[ajoneumosta]. — m. wuoren rinne. 
Versatile, adj. muuttelemwainen, 

waïbtelewa, huilentelema, epäwakainen. 
Versatilitö, j. muuttelemaifuus j. 

n e;lef 
à Verse, 

taatamalla. 
Versé, öe, adj. kolenut, barjaantu- 

nut, tottunut, taitama. 
Verseau, m. BWefimies (tähtifikerö 

eläinradasfa). 
Versement, m. rabain malju, anto 

]. pano jbfin rahalaitokljeen. 
Verser, v. a. faataa, walaa; (kuw.) 

v. de l'or à pleines mains, täyfin 
Tourin fyfwüä rahoja; v. le mépris 
sur gn, ylenfatjeellijesti puhua ikusta; 
Taataa juotamalji; panna 1. laskea ra- 
boja rabalaitoffeen; kaataa (ajaesja). 
— v. n. faatua (ajaesfa); mennä la- 
toon. 

Verset, m. mirrenmärjy, raamatun 
wärfy. 

Versicules, Versiculets, m. pl. wä- 
büifet wärſyt. 

Versificateur, m. wärſyjen kyhääjä, 
runotn fepustaja. 

Versification, f. vunonlaadinta; ru- 
notaibe. 

Versifler, v. n. laatia runoja. — 
v. a. laatia runonmuotoon, runoffi. 

Version, f. täännös; fe mieli jota 

tr 

‘adr. il pleut à v., fataa 
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Vert 

annetaan tapaukjelle 1. ifmotuffelle fitö 
kertoesſa. 

Verso, m. painetun 1. firjotetun leh⸗ 
den toinen puoli. 

Verste, f. wirsta ('/o peninkul- 
masta). 

Vert, rte, adj. wiheriä, wihanta, 
pirteä; mwetstämätön, Limilouhokjesta 
tullut [kimestä]; karwas, Typjymätön 
[Gedelmistä]; (huv.) rawakka, reipas, 
tere; tuima, fäältmätön; réponse v-e, 
tuima wastaus. 

Vert, m. wiberiä, wiheriä wäri:; wi⸗ 
heriä nurmi: ruoholaidun; ruofalas- 
wit, wihannekſet; karwaus, fypiymätôn 
malu; v. gai, maalean-miheriä; v. 
foncé, tumman miheriä; v. de mon- 
tagne, mwuoritwiheriä; v. de mer, me 
rimwiheriä; v. de vessie, tuores-wi- 
eriä; prendre gn sur le v., äffi-ar- 
mwaamatta tulla jun päälle; employer 
le v. et le sec, foettaa jos jotalin. 

Vert-de-gris, m. wasliruoste. 
Vertöbral, ale, adj. felläpiin:, ſel⸗ 

füvangan-. 
Vertèbre, f. felfäpii, feffänifama. 
Vertébré, 6e, adj. felklärankainen, 

felfärangalla warustettu. 
Vertement, ado. reippaasti, ujoëte. 

lematta, fuoraan, aila lajilla. 
Vertevelles, /. pl. ruoriba'at. 
Vertex, m. biusten pyörtö pää- 

la'esſa. 
Vertical, ale, adj. pystyjuora; point 

v., päälohta, keskitaiwas. 
Verticalement, adv. pystyjuorasti. 
Verticalité, f. pystyjuoruuns, pys- 

tyinora juunta. 
Verticille, m. (fasw.) tiehlura. 
Verticillé, 6e, adj. (faëw.) tiehku- 

vana warren ympäri afetettu. 
Vertige, m. buimans, pyörrytys; 

houraus, huumaus; esprit de v., mil: 
litykſen henki; fefaannus. 

Vertigineux, euse, adj. jolla on 
päänhuimaus 1. pyörrytys. 

Vertigo, m. oillu, mwimmapäilyys; 
hewofeu tauti. 

Verta, /. amu, hywe; puhtans, fi 
weys; woima, mailutusmoima, tarmo; 
— v-s, pl woimat, eräs enkelien Inof- 
fa. — En v. de, adv. nojasfa, perus- 
tuljella. 



Vert 

Vertaeusement, adv. amuifesti. 
Vertaeux, euse, adj. awuinen; pub- 

bas, fitweä. | 
Vertugadin, m. lonffatyyny jota 

naijet ennen käyttiwät. 
Verve, f. mielilumituljen nero 1. 

tulifuns joka kiihottaa runoilijaa, tais 
denieklaa; oikku, mielijohde. 

Verveine, /. rauta⸗yrtti, vautiainen | [ 
{verbena oficinalis). 

Vervelle, /. jahtihaulan jalkaan pans 
tama rengas josja on omistajan nimi. 

Verveux, m. eräs ryjän laji. 
Vésanie, /. mielenmita. | 
Vesce, f. biirenberne, wirna, wil- 

teri (vicia). 
Vesceron, m. hiirenherne (vioia crac- 

ea). 
Vésicaire, /. fuoruobo (alyssum). 
Vésical, ale, adj. tufivatkoa kostewa, 

rakon⸗. 
Vésication, L rakkojen noufeminen 

ihoon polttamijesta 1. wetäwistä ai» 
neista. 

Vésicatoire, adj. ratkoja ihoon nos: 
tama 1. wetäwä. — m. metoplaastari; 
fiitä tulut rakko. 

Vésiculaire, adj. (klasw.) ralonmuo- 
toinen; rakkoja tüvfi. 

Vésioule, f. wäbüinen rakko, rafto- 
nen; v. biliaire, fappi. 

Vésiculeux, euse, adj. rafonfaltai- 
nen, rakkoja täyfi. 

Vesou, m. leittämätön foferimebu. 
Vesper, m. iltatähti. 
Vespöral, m. füfifiria iltafir{foa mars 

ten. 
Vespérie, f. wäitös tobtorin-arwon 

faawuttamifeffi jumaluus: ja läälestie 
teen tiedelunnisja. 

Vespöriser, v. a. torua. 
Vospétro, m. eräs ratafian laji wat⸗ 

fanläätleenä. 
Vesse, f. jalapieru. 
Vesse-de-loup, Vesse-loup, /. tub- 

nio (lycoperdon bovrista). 
Vesser, v. n. pierrä. 
Vesseur, m. piereskelijä. 
Vessie, f. tufiratto; rakko ihosja. 
Vessigon, m. ajos wuohiſesſa (hemwo- 

jen tauti). 
Vestale, j. Bestan papitar 1. neit- 

fy; (luw.) puhdas neitſy. 
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Vexa 

Veste, f. wästi, liimit; alustalli 
(itämaalaijilla); ihokas, röijy. 

Vestiaire, m. waate-aitta; maates 
mwarat; waatetns-rahat. 

Vestibule, m. etehinen, porstua; etes 
hinen korwasſa. 

Vestige, m. jälki, jalanjälki. 
Vestipoline, f. eräs millafankaan 

aji. 
Vêtoment, m. pulu, waate. 

= Vétéran, m. jotamanhus; fotamies 
jota om aifanja loppuun palmellut; 
wuofi-eläkkeellä mwirasta päästetty wir, 
famies; (pill.) foulupoifa joka on toista 
wuotta luolalla. 

Vétérance, f. mwirla-erosja elämi⸗ 
nen; caisse de v., eläke, penfioni- 
kasſa. 

Vétérinaire, adj. eläinlääke-tiedettä 
kostewa. — m. eläinlääläri. 

Vétillard, rde, f. Vétilleur. 
= Vötille, j. joutama 1. mitätön afia, 
joutawat. 
Vétillor, v. n. joutamilla huwitte⸗ 

leita; mitättömistä, turhista huolia. 
Vétilleur, euse, s. jola joutamilla 

uwitteleilje 1. turhista nostaa mes 
ua. 
Vétilleux, euse, adj. turhanpäimäis 

nen, turhan tarkka. 
Vöätir, v. a. pukea, waatettaa. — Se 

V., 0. 7. puleutua, pulea twaatteet yl⸗ 
lenjä. 

Veto, m. latinainen fana jola mer- 
fitfee: Piellän, ja käytetään epuutusja- 
nana; fieltosotfeus, toifen waltiowal⸗ 
lan oikeus kieltää fuostumustanja toi» 
jen ehdotukjeen. 

Vöture, j. munlli- 1. nunnapuwun 
yllenjä ottaminen ennenkuin luostaris 
lupaus tehdään. 

étasté, jf. wanbuus. 
Veuf, veuve, adj. ja s. [esfenä olema; 

lesti; v. de, jlun leski; (kuw.) joka on 
menettänyt jlin: église veuve, tirtfo 
jofa on piispanfa menettänyt. 

Veule, adj. ylen aubto, batera 1. löyhä 
maasta]; pieni, faisfera, helsto [puun 
olfista]; (fuw.) woipunut, bermoton, 
rauennut. 

Veuvage, m. leslentila. 
Vexation, f. wainominen, fiufaami- 

nen, rafittaminen. 



Vexa 160 Vide 

Vexatoire, Vexateur, trice, adj. 
wainoma, fiufaawa, raſittawa. 

Vexer, v. a. maitoa, finfata, va 
fittaa. 

Viabilité, /. elämään kykenemäifyys, | X 
elotyky. 

Viable, adj. eloon fufenemü [äsken 
fyntyneestä lapjesta]. 

Viaduc, m. Golmwikaarille rakennettu 
filta faaffon ylitfe. 

Viager, ère, adj. elinkautinen, elin⸗ 
atfainen. — m. elinkautinen tulo. 

Viande, f. liha; fibaruofa; ruoka; 
v. blanche, wafifan, tanan, tafffunan 
liha; grosse v., v. de boucherie, bü- 
rän, lampaan liha; v. creuse, ruola 
jola ei rawitfe. 

Viander, v. n. olla ruohoja fyömäsjä 
[metfänseläimestä]. 

Viandis, m. ruobo8to, ruobonurmi 
misfä metjän-elätmet käymät [yömäsjä. 

Viatique, m. matla-emäs, emäsra- 
bat; fuolemaijelle annettu Herran Eh⸗ 
toollinen. 

Vibord, m. laimanparras, reilinki. 
Vibrant, nte, adj. wärifemä, wä⸗ 

rähtämä, beiluwa. 
Vibrer, v. n. mwäristä, märähtää, 

heilua. 
Vicaire, m. fijainen, twiranfijainen; 

apupappi, apulaispappi, apulainen; v. 
de Jésus Christ, Kristulſen fijaishal- 
litfija (paami). 
m Vicariat, m. apulaifen wirka, afunto, 

alue. 
_Vicarier, v. n. olla jun fijaifena, 

fijaifena toimittaa wirkaa; oleskella ale 
haifesja mwirasfa. 

Vice, m. puuttumaifnus, waillinai. 
ſnus; mika, mirhe; pahuus, pahe; riets 
tans; rietas elämä. 

Vice, wara ..., fljais ..., nimi 
ss apu .... 

Vice-amiral, m. wara-amirali. 
Vice-bailli, m. waratuomari. 
Vice-chancelier, m. warafangleri. 
Vice-eonsul, m. waralonfuli. 
Vice-gérant, m. fijais-haltija. 
Vice-gérent, m. warapuhemies ben: 

gellijesfä oikeustosfa. 
Vice-légat, m. fijais-legatt. 
Vicennal, ale, adj. fabbenfymmenen 

wuotinen 1. muoben. 

Vice-président, m. maraprefidenti. 
Vice-reine, f. fijais-, alafuningatar. 
Vice-roi, m. fijais-, afafuningas. 
Vice-royauté, f. fijais-, alafmmin- 
us uus. 
Vioe-versä, adv. päinmastoin. 
Vicier, v. a. turmella, tärmellä; 

(lafit.) epuuttaa, kumota. 
Viciousement, adv. wirheellijesti. 
Vicieux, euse, adj. mirbeellinen, 

määrä; mallaton, wikuri [hemofesta) ; 
rietas, rietastapainen. 

Vicinal, ale, adj. chemin v., fy- 
lätie, pitäjääntie. 

Vicissitude, /. waihe, maihtelu; 
waihtelewaiſuus; epämalaifuus, pyjy- 
mättömyys. 

Vicomte, m. (wanh.) wara-freimi; 
(wanb.) tuomari (muutamisja Ranskan 
maalunnisfa); wicomte (armonimitys). 

Vicomté, f. wicomte'in kartano, at- 
wo 1. tuomiofunta. 

Vicomtesse, f. wicomte'in puolifo. 
Victimaire, m. ubripalwelija. 
dos F. uhriseläin, teuras-ubri; 

uhri. 
Victimer, v. a. uhrata. 
Victoire, f. woitto; woiton juma» 

latar. 
Vietorieusemont, adv. woitollifesti. 
Victorieux, euse, adj. woitollinen, 

woittoifa, woittorilas. 
Victuaille, f. ruofa-aineet, ruofa- 

tatwara; laimanmuona. 
Victuaillear, m. muonanboitaja fat- 

wasſa. 
Vidame, m. hiippakunnan maallifto- 

päämies. 
Vidamé, m. Vidamie, /. Vidame'in 

wirka. 
Vidange, /. tyhjentäminen, puhdis⸗ 

taminen, vuollominen; astian waja⸗ 
wuus: un tonneau en v. tynnyri 
josta on ruwettu päästämään; ce vin 
est en v. fitä miiniä on rurmettn ots 
tamaan ]. päästämään; — v-s, pl. lila 
1. roskat jotta ruokotesja poiskorjataan. 

Vidangeur, m. matin ruoftoja. 
Vide, adj. tyhjä; temps v., jouti» 

las aika, jouto-aila; v. de, puuttuma, 
mailla olema; v. de sens, mieltä mail 
la; scène v., toimintoa, wilkkautta puut- 
tuma fobtaus (näytelmäsjä). — m. 



Vide 

tyhjä paikka 1. mäli, tyhjyys; (tuw.) 
kaipaus, puute; turhuus, mitättömyys; 
à v., tyhjänä. 

Vide-bouteille, m. mähäinen maas 
tila puistoineen faupungin likellä, fus 
wila. 

Vider, v. a. tyhjentää; ruoffoa, pubs 
bistaa; ottaa ulos 1. perata fijälmyts 
fet; fomwertaa, onfia, purata; jättää, 
jättää alttiikfi, heittää (jfin paikka); 
(fuw.) ratkaista, päättää, lopettaa, ſo⸗ 
wittaa: v. un procès, une querelle. 
— Se V., v. r. tyhjentyä, puhdistua; 
tehdä tarpeenfa. 

Vidimer, v. a. todistaa otfeaffi, yh⸗ 
täpitämälj. 
ä Fu (s ääntyy), m. todistus vi» 
eakſi. 
Vidrecome, m. tulijaismalja. 
Viduité, /. lesfentila. 
Vidure, f. fomeruus, ontelo, ontto» 

pailla; fampau hampaiden müli; lä- 
wistetty teos. 

Vie, f. elämä, elo, elinwoima, henki; 
(fuw.) tillfans, elämyys; elinsaila; 
elämäntapa, elinkeino; elämänterto- 
mus, elämäkerta; melu, rähinä; la v. 
est chère ici, eläminen on täällä kal⸗ 
lista; être de grande, petite v. olla 
ijos, wähäruolainen; pour la v., elin- 
ajaffi; à la v. et à la mort, elämüsiü 
ja fuolemasfa; à v., ijäffi, elin-ajalji; 
de la v., de ma v., de sa v. (ne) ei 
ilipäiminä. 

iédase, m. tomppelt, aafi. 
Vieil, Vieux, adj. m. Vieille, /. 

manba, ijäkäs; manhus, äijä, ämmä; 
faire le v., olla wanba oleminanfa, 
äijämäinen; se faire v., wanbentua. 

Vieillard, m. wanhus, äijä, nfto; 
— v-s, pl. wanhukſet, wanbat (fekä 
ufot että afat). 

Vieille, f. ämmä, euffo, affa; conte 
de v., ämmänjuoru. 

Vieillerie, /. wanha romu, wanbat 
ryyſyt; (kuw.) fuluneet 1. manhentus 
neet mietteet. 

Vieillesse, f. wanhuns; manbat ib- 
mifet. 

ikääntyä, elähtää; joutua käytännöstä. 
— v. a. faattaa ennen aikojanja wan- 
henemaan, 
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Vieillir, v. n. wanbentua, wanbeta, | 

Vign 

Vieillissant, nte, adj. wanhentuwa, 
wanhenewa. 

Vieillissement, m. wanheneminen. 
Vieillot, otte, adj. wanbamainen, 

manhannäköinen. 
Vielle, j. fyyrä; v. organisée, fan- 

to-nrut. 
Vieller, v. m. foittaa Ihyryä; (kuw.) 

mitkastella, nahjustella. 
Vielleur, euse, s. lyyrän foittaja. 
Vierge, f. neitfy, impi; la sainte 

v., ntitiy Maria. 
Vierge, adj. neitfyelinen, neitfylli- 

nen, puhdas, fjaastuttamaton; käyttä⸗ 
mätön, telemätön; paras, enfimäinen, 
fuontaispubbas, felmä, fula. 

Vieux, f. Vieil. 
Vif, vive, adj. elämä; eloija, twilfas, 

pilttoija, wirma; herkkä; tuima, raju, 
foma, ankara; raitis; beleü, firfas, 
luulea [märistä]; roche v-e, fimilal- 
Ito; le roc v., toma fallio (fitten tun 
peittämä maa on poisluotu); chaux 
v., lastamaton falffi; de v-e voix, 
funllijesti; de v-e force. wälimallalla. 

Vif, m. terme 1. elämä liha; (kuw.) 
piquer au v. lipeästi loukata; cou- 
per, trancher au v. leifata termees 
jen lihaan faalka; (kuw.) rohkeasti ryh⸗ 
tyä afiaan 1. päättää afia; toucher 
au v., likimmältä koskea, ſywästi lii- 
tuttaa. 

Vif-argent, m. elohopea, elämä ho⸗ 
pea. 

Vigie, f. (merim.) tähystys; tähyse 
täjä; ylfinäinen merenpinnasja ofewa 
allio. 
Vigier, v. n. olla tähystämässä, täs 

hystää. 
Vigilamment, adv. walppaasti, wi⸗ 

reästi. 
Vigilance, f. walppaus; toimelluus, 

wireys. 
Vigilant, nte, adj. twalpas, toime- 

las, wire. 
Vigile, j. juhla-aatto. 
Vigiler, v. a. Goimia, hoitaa, pitää 

| filmällä, tarkasti walwoa. 
Vigne, f. wiinipun, miinilöynnös; 

Wwiinitarba; humila 1. maatila kaupun⸗ 
gin likellä; v. vierge, metfämiinipun. 

Vigneron, onne, s. miinitarhan työs 
mies. 



Vign 

Vignette, 7. foristettu nimilippu, 
nimiloristus, wignetti. 

Vignoble, m. ja adj. mitnijeutu, feu- 
tu josja fasmwaa paljon wiiniä, on run⸗ 
faasti wiinitarhoja; pays v., wtiuifeutu. 

Vigogne, f. perulainen lammas); tä- 
män lampaan mwillat; battu femmois 
fista willoista. 

Vigoureusement, adv. pontijesti, 
tarmoffaasti. 

Vigoureux, euse, adj. pontinen, tar- 
mokas, tehokas, woimakas, woimallinen. 

Viguerie, f. piirilunnan tuomarin 
wirla. 

Vigueur, f. ponfi, tarmo, teho, moi- 
ma, teippaus; être en v. olla woi- 
masja, noudatettamana [laista]. 

Viguier, m. piirilunnan tuomari 
muutamisja Rauskan maalunnisja. 

Vil, Vile, adj. halpa, huono, mitä- 
tön, fatala. 

Vilement, adv. halmasti j. x. e. 
Vilain, aine, adj. ruma, pahannäs 

töinen, inhottamwa; ilkeä, häijy, Herja; 
ilkeästi faita; il fait v., on ilkeä tlma; 
il fait v. marcher, on tlfeä, buono 
täydä. — s. llimys, ilkeä ihminen; 
fatturi; herja nainen; (wanh.) halpa- 
fufuinen thminen. 

Vilainement, adv. ilkeästi, faitasti. 
Vilebreguin, m. wintilä, naulanä- 

weri. 
Vilenie, f. lila, faasta, ruokotto⸗ 
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Villégiatare, VA maalla oleskelemi- 
nen jaupuntilai en fumwis-atlaaxn). 

Villönage, m. orjuus. 
Villette, F. wmähäinen 1. pieni fau- 

punti. 
Villeux, euse, adj. pörheä, farwai- 

nen. 
Villiföre, adj. karwoja kaswawa. 
Vimaire, f. rytö, murto, tuulen mur- 

tama. 
Vin, m. wiini; wiinin woima; v. 

coupé, medellä fekotettu miini; v. de 
liqueur, maleismwiini; petit v., pöytä- 
wiini, helppo wiini; v. doux, mafea, 
täymätön miini; v. en cercles, tyuny- 
teisjä olema witni; avoir le v. mau- 
vais, gai, olla paha, hymä luonto mii- 
napäisjä. NN 

inage, m. wiiniwero. 
Vinaigre, m. etiffa; sel de v., ha⸗ 

jufuola; v. de bois, puusetilla; v. de 
bière, olmisetilkla; habit de v., liian 
ohut puku. 

Vinaigrer, v. a. fefottaa 1. malmis- 
taa etikalla. 

Vinaigrerie, f. etillatehdas. 
_Vinaigrette, £ etifla-lastin, -fooft; 

etiffafastimella jyötämä liha; (wanb.) 
eräät füfirattaat. 

Vinaigrier, m. etilanpanija; etifau- 
kauppias; etikkapullo. 

Vinaire, adj. miini-; vaisseau v., 
wiinitynnyri; industrie v., wiiniwil⸗ 
elys. muus; vuolottomat pubeet, ruofoton | jely 

fana; faituruus, kitſaus; ilkeys, häi⸗ 
jyys; — v-s, pl. kehnot epäterweelli⸗ 
ſet ruoka⸗aineet. 

Vileté, f. halpuus (hinnan); Gals 
puus, febnous, mitättömyys. 

Vilipender, v. a. ylentatjeella koh⸗ 
della, pitää halpana. 

ilité, ?. Vileté. 
Villa (1 fowina), /. humwila. 
Village, m. ylä; au v., maalla, 

maafeudulla. 
Villageois, oise, adj. ja s. maalai- 

nen, talonpoikainen; maamies, talon. 
poika; maalaisnainen, tyttö. 

Villanelle, 7. eräs paimenlaulun, 
laji; eräs talonpoikais-tansfi. 

Ville, f. taupunti; être en v. olla 
kaupungista, todista pois; avoir v. 
gagnée, olla woiton päällä. | 

Vindas (s ääntyy), m. finuufi. 
Vindicatif, ive, adj. fostonbimoi- 

nen, ostama. 
Vindicte, f. fo8to; oikeustoon weto. 
Vinée, f. wiiniforjuu. 
Vinetier, m. (Pa8w.) tarfiainen (ber- 

beris vulgaris). 
Vinoux, euse, adj. mäkemä ſwii⸗ 

nistä]; wiininfaltainen; wiininpunai- 
nen. 

Vingt, adj. talfilymmentä; fabbes- 
tymmenes. — m. kakſikymmen⸗lukn, Paks 
itymmentä. 

ingtaine, /. faffilymmen-lulu, tiu. 
Vingtième. adj. fabbesfymmences. 

— m. kahdeskymmenes⸗oſa, kakfikymme⸗ 
nennes. 
Vinicole, adj. miiniä wiljelemwä, 

wiini⸗. 



Vini 

Vinifére, adj. wiiniü antama. 
Vinification, f. twiininmwalmistus, 

wiininpano. 
Viol, m. mälimaltaus, mäkimallalla 

otto (naifen). 
Violacé, 6e, adj. finipunerwa. 
Violat, adj. m. sirop v., orwoflin- 

ftirappi; miel v., orwokin⸗hunaja. 
Violateur, trice, s. mälimallan telis 

jä, lainvilloja, wäkimallalla [ouffaaja. 
Violation, f. wälimallan teko, wäki⸗ 

waltainen loukkaus 1. rikkominen, ſaas⸗ 
tuttaminen. 

Violätre, adj. finipunertawalta wi⸗ 
wahtawa. 

Violemment (emm = amm), ado. 
wäkiwaltaiſesti, rajusti. 

Violence, f. wälimalta, rajuus; de 
V., par v., mälimaltaifesti. 

Violent nte, adj. välimaltainen, 
raju, tuima; cela est trop v., fe on 
liikaa, liian törkeätä. 

Violenter, v. a. wäkiwallalla pa- 
fottaa. 

Violer, v. a. rilloa, loukata, fortaa; 
raiskata, mälkifin ottaa (naista); gaie 
ritä, faastuttaa (pyhiä paikkoja); Los- 
lea uskottuun tamwaraan. 

Violet, ette, adj. finipunerma. — 
m. finipunermwa märi. 

Violette, f. ormolfi, orwonkukka 
(viola). | 

Violier, m. leufoija (kukka). 
Violon, m. wiulu; wiulunjoittaja, 

wiuluniekla; arestihuone wahtipaikasja; 
donner les v-s, maljaa tansfimufiifi, 
itää fevenadi; se donner les v-s, olla 

itfeenjä hywin tyytymäinen, kehua it- 
feänfä. 

Violoncelle, m. wiolonſelli; bafi- 
wiulu; miolonfellin foittaja. 

Violoniste, m. ja f. wiuluniefta. 
Vipöre, f. tyykärme. 
Vipéreau, m. fynfürmeen poikanen. 
Vipörine, f. neidonkieli (eehium). 
Virago, m. juuri mieheläs nainen. 
Virelai, m. eräs manba ransfalai- 
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Virer, v. n. tääntyä, fieppoa, wie⸗ 
fastella. — v. a. (laim.) kääntää; v. 
de bord, fääntää laima; (kuw.) muut 
taa mielipiteitä. 

Vireux, euse, adj. myrkyllinen. 
Vireveau, m. finunfi. 
Virevolte, f. hemofen läännähdys. 
Virevousse, Virevouste, [. Vire- 

volte. 
Virginal, ale, adj. neitfnellinen, 

puhdas, fimeä; lait v., eräs faunistus- 
e w 

, Virginité, /. piilnus, neitfyys; pois 
mus. 
Virgouleuse, f. eräs päärynän laji. 
Virgule, /. tomma, pilitu. 
Virguler, v. a. panna wälimertfiä 

(tirjotulfeen). 
Viril, ile, adj. miespuoleen fuu- 

(uma, miespuolinen; miehekäs; l’âge 
v., miehen:ilä. 

Virilement, adv. miehelläästi. 
Viriliser, v. a. jaattaa miehekkääkfi. 

— Se V., v. r. miehistyä; miehen ta- 
walla toimia. 
= Virilitö, /. miestuntaijuus, miehene 
+ — k 

Virole, /. rengas puufonwarren, fes 
pin pääsjä; tufinrengas (pysjfysfä). 

Virtualité, f. wailutustyfy. 
Virtuel, elle, adj. waikutukſeen kyle- 

newä, jonka [uonnosja on mabbollifuus 
wailuttamaan; chaleur v-e, oleellinen 
lämmin. 

Virtuellement, adv. mahdollijuus 
tena, oleellijesti: le chêne est v. ren- 
fermé dans le gland. 

Virtuose, s. taituri 1. mestari Taus 
notaiteisfa, erittäinkin mufiikisja. 

Virulence, f. tarttumus (taudin). 
Virulent, nte, adj. tarttumainen, 

myrkyllinen (myös tum.). 
Virus (s ääntyy), m. taudin myrkky, 

myrkky⸗, tarttumussaine (taudin). 
is (— wisſ), d ruuwi; foteloinen, 

nälinkenkä; v. d’Archimède, Ari. 
mebeen weſiruuwi; v. sans fin, pääts 

nen vunonmuoto fabbenfertaijeNa vii»! tymütôn ruuwi; escalier à v., fierto- 
millä ja jällijäkeellä. 

Virement, m. v. de parties, v., we⸗ 
lan maffaminen faamifen fiirtämällä; 
v. de bord, laiman fääntäminen; v. 
d’eau, luode, pakoweſi. 

: portaat. 
| Visa, m. nähttötodistus, wirallinen 
: todistus afiakirjaan että fe on afian- 
omaifesfa pailasfa näytetty ja laine 
Woipa. 



Visa 

Visage, m. laëwot, muoto, näfö; se 
composer le v., ottaa nffimalainen 
nälö; connaître de v., ultomuodosta 
tuntea j{u; trouver v. de bois, tas 
wata omi juljettuna, talo tyhjänä; à 
v. découvert, peittelemättä, jullijesti. 

Vis-à-vis, prep. ja adv. (de) was⸗- 
tapäätä; fuhteen — m. mwastapuoli 
(joka tansfaa 1. istuu pöydäsjä toifen 
wastapäätä); mähäijet waunut josja 
on mastapäijet istuimet kumpikin yh⸗ 
belle hengelle. 

Visoöral, ale, adj. fifälmykfiin kuu⸗ 
fuwa 1. waifuttawa: remède v. 

Visodre, m. fijälmytjet. 
Viscosité, £ iskoiſuus; fitfens. 
Visée, f. tühtäys, tähtö; tarfotus. 

iser, v. n. ja a. tähdätä; tarlote 
taa; pyrkiä. 

Viser, v. a. nätyttötodistukjella, wiis- 
falla mwarustaa (f. Visa). 

Visibilitö, f. näkymäijhys. 
Visible, adj. näkymäinen, nähtämä, 

filminnähtämä. 
Visiblement, adv. nälymäijesti, fil. 

minnähtäivästi. | 
. Visiöre, f. kypärihälti, -filmitts; 
lippu kypärihatusja; tähtäin (ampu- 
masafeen); nälö, filmät; avoir la v. 
courte, olla ilinäköinen ; donner dans 
la v., pistää filmiin, miellyttää; rom- 
pre en v., fanoa mast'filmiä. 
au ive, adj. puissance v-e, nä- 

Vision, f. nätö, näföwoima; näke⸗ 
minen; ilmestys, näky, näkemä; hou: 
railu. 

Visionnaire, adj. ja s. jofa lnulee 
näkyjä näkemänjä 1. ilmestykiä ſaa⸗ 
wanſa; henkien näklijä; hourailija. 

Visir, 1. Vizir. 
Visitation, /. neijyt Marian etfiffo- 

päimä. 
Visite, f. termehtimäsfä 1. mieraisfa 

läynti, wierailu; tarkastus, fatjelmus, | fi 
lyyni; piispan keräjät. 

isiter, v. a. läydä termehtimäsfä, 
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Vison-visu, adv. mastapäätä, las: 
woista faswoibin. N 

Visorium (um = oom), «m. pidin, 
pitimet (lirjap.). 

Visqueux, euse, adj. isloinen, tab- 
mea, lumainen, fitkeä. . 

Visser, v. a. ruuwata kiinni. 
pastel elle, adj. näköön tuuluma, 

nätö», 
Vital, ale, adj. elinmoimaan fuu- 

(uma, elon-; hengen-. 
Vitalité, j. elinmoima, elin-aine. 
Vitehoura, m. fudennahlainen turkki, 

turkki. 
Vite, adj. nopea, pikainen. — adr. 

| nopeasti, pikaifesti. 
itement, adv. nopeasti. 

Vitesse, j. nopeus, färkeys; gagner 
de v., ennättää ohitje; (kuw.) joutua 
ennen, olla nopeampi. 

Vitex, m. eräs pun (vitex agnus 
castus). 

Vitrage, m. rafennufjen alkunasto; 
lafi-omi; laficuuduista tehty feinä. 

Vitrail, m. (pl. vitraux) juuri fir: 
fon-affuna. 

Vitre, /. affunan ruutu, affuna. 
Vitré, 6e, adj. lafi-; lafi-aftunoilla 

warustettu; humeur v-e, lafineste fil⸗ 
mäsjä; porte v-e, laſi⸗owi. 

Vitrec, m. limistasku, Hiistakka. 
Vitrer, v. a. lafi-akkunoilla, lafi⸗ 

omilla marustaa; ajettaa ruutuja. 
Vitrerie, f. lajinleitkaajan ammatti; 

lafitauppa; lafiteokfet. . 
Vitrescent, nte, Vitrescible, £ Vi- 

trifiable. 
Vitreux, euse, adj. lafinfaltainen. 
Vitrier, ère, s. {afinleiffaaja; [afin 

leilkaajan maimo. . 
Vitrifiable, adj. jota on mahdolli- 

nen muuttaa lafitfi. 
Vitrification, f. lafiintuminen; la⸗ 

fiintunut aine 
Vitrifler, v. a. lafikfi fulattaa; la⸗ 

ntaa. 
Vitriol, m. wibtrilli; v. bleu, de 

cuivre, waskiwihtrilli; v. vert, rau⸗ 
fatjomasja, mieraisja; tarkastaa, pitää | tawihtrilli; v. blanc, fintkimalto. 
tatjelmus. 

Visiteur, m. tullimies, tullitarkas. 
taja; termehtimäsjä, wieraisſa käwijä; 
tarkastaja luostarisja. 

Vitriolé, 6e, adj. mihtrilliä fifüf- 
tämä. | 

Vitriolique, adj. mwihtrillinkaltat- 
nen. 



Vitr 

Vitriolisation, /. wibtrillitfi muut- 
taminen. 
papa rioliser, v. a. muuttaa wihtrils 
itfi. 
Vitupöro, m. (wanb.) foimaus. 
Vitupörer, v. a. (wanb.) foimata, 

moittia. 
Vivaoe, adj. pittä-ikäinen; testämä, 

monimuotinen [faswista]. 
Vivaoité, f. mirens, willfaus, nero, 

ponfi, ramu, tuimuus, tuli; heleys (mwä- 
1 — v-8, pl. pilaistus, ällipikai= 
uns. 
Vivandier, ère, s. muonalauppias 

fobasfa, martetenti. 
Vivant, nte, adj. elämä, eloifa. 
Vivant, m. millas, hilpeä 1. hurja- 

päinen ihminen; bon v., bemmistelijü, 
elästelijä, hymiä päimiä pitämä; mal 
v., huonosti tunnettu; de, en son v. 
eläisfänjä. 

Vivat! (t ääntyy), inc. eläköön! 
Vive, f. eväs kala (trachinus draco). 
Vivelle, /. parfimus; fabatala (sgva- 

lus pristis). 
ivement, ado. milllaasti, mireästi, 

tulijesti, tuimasti, lempeästi. 
Vivier, m. falalammitfo; kala⸗arkku, 

jumppu. 
Viviflant, nte, adj. elähyttämä, wir⸗ 

kistämä. 
Vivifloation, /. elähyttäminen, wire 

fistäminen. 
Viviler, v. a. elähnttää, wirlistäü. 

yrvidauo, adj. elähyttärmä mwirlis- 
tämä. 

Vivipare, adj. elämiä poikia ſyn⸗ 
nyttämä. 

Vivoter, v. n. elästää. 
Vivre, v. m. elää; aisé à v., jonfa 

Tansfa on helppo elää; vive-Dieu, totta 
Sumala! — Vive-la-joie, e. huliwili. 

Vivre, m. raminto, elatus; — v-s, 
pl. ramwinto-aineet, muona; muonan- 
hankinto. 

Vivrier, m. muonanboitaja. 
Vizir, m. wifiri, turkkilainen minis- 

teri; grand v., fuurmwifiri. 
Viziral, ale, adj. wifirin-. 

. Vizirat, Viziriat, m. mifirin wirka⸗ 
aila. 

Vocabulaire, m. fanafirja. 
Vocabuliste, m. fanalirjan tekijä. 
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. Vocal, ale, adj. prière v-e, fuulli 
nen, ääneen pidetty rukous; musique 
v-e. laulu; l’organe v-e, äänenneutvo, 
äänen waifutin. 

Vocalement, adv. ääneen, fuullijesti. 
Vocaliser, v. a. barjottaa ſäwelikön 

laulamista. 
Vocatif, m. (Meliop.) vokatiwi. 
Vocation, f. kutſumus; fifällinen fut. 

fumus ]. taipumus. 
Vocaux, m. pl. äänestyljeen oikeu⸗ 

tetut (luostarisfa). 
Vooiförations, f. pl. huudot, melu 

(wüfifoloutfes{a). 
Vociférer, v. m. pubua tuimasti, ko⸗ 

wasti, firfua. 
Voeu, m. lupas Jumalalle, pyhä 

Inpaus; Iupaus-ubri; üüni (äänestyks 
fesfü); toimo, pyyntö, harrastus; le 
v. de la loi, fain fääntö; — v-x, pl. 
luostarilupauljen tekeminen. 

Vogue, f. (wanh.) alukjen kulku kus⸗ 
talin airommedosta; (kuw.) yleinen ars 
wosjapito; käyttö; être en v., avoir 
la v., olla buubosfa, hymäsjä mais 
neesfa. 

Voguer, v. a. foutaa. — v. n. kul⸗ 
fea foudolla, purjehtia; vogue la ga- 
löre, offoon menneelfi. 

Vogueur, m. joutaja. 
Voici, adv. las täsjä; le v. täsjä 

fe, hän on. 
oie, f. tie; pyöräinmäli, akſelin⸗ 

lewy; pyörän jälli, raitio; metſäriis⸗ 
tan jälki; ajoneuwo, kuljetusneuwo; 
(tum.) neuvo, tila, feino; v. lactée, 
innunrata; v-s digestives, ruoan fu» 
latusfolukjet; v. de scie, fahan jälli; 
par la v. de terre, de mer, maitje, 
meritfe; par la v. de la poste, po8- 
tin fautta; par la v. de Lyon, Lyon'in 
autta; par la v. des armes, afeiben 
awulla; par la v. de messager, fa- 
nanfaattajan fautta; c'est une sûre 
v., je on fuotettawa feino; v-s de ri- 
gueur, fomuuben keinoilla; v-s et mo» 
yens, waltiowarat; v-s de fait, wä⸗ 
fimaltainen feino, oman füben oileus; 
v. de pierre, Fiwifuorma; (meriw.) 
v. d’eau, mwuotoreifü. 

Voilà, adv. as täsjä, täsjä, tuosfa ; 
me v., täsjä olen; v. l'ennemi, tuogja 
on mihollinen, 



Voil 766 Voilé | 

Voile, m. efiriippu; peite; huntu, bip-| —Voiturier, m. ajomies, mwetomi, : 
pi; huntukangas; (tuw.) peite, warjo. | woura-ajaja. 

Voile, f. purje; purjehtija, laima;| Voiturin, m.ajomies jofa mwonraa k 
faire v., purjehtia; mettre à la v.,| wofia ja ajoneuwoja; hänen ajoueux:. 
lähteä purjehtimaan, matfaan. | Voix, /. ääni; puheenlaatu, ääne: 

Toi, 66, adj. peitetty, fafattu; voix | faatu, — —— laulaja; äi 
v-e, Jäheä ääni. = — (äänestäesfä); äänestys; arwelu, mr 

Voiler, v. a. peittää efiriipulla, mer: 
hota hunnulla, werhota, warjota, kaiho 
taa; warustaa purjeilla. 

oilerie, f. purje-ompelutehdas. 

| 

uruisja; v. active, äänestys-oilens: v. 
passive, oikeus tulla walitutfi; la v. 
e chiens, foiran bautunta. 

Vol, m. lento; lentowäli ferralta: 
fentofone teaterisja; parwifunta jahtu: 
harjotettuja petolintuja; jahti petolta. 
nuilla; (kuw.) into, mietteiden ja kirjoi 
tustamwan ylemmyys; avoir le v. pour. 
olla erittäin kykenewä johkin. 

Voilier, m. purje-ompelija; bon v., 
hywä purjehtimaan [laimwasta]. 

Voilure, f. purjeisto, laiwan faitfi 
purjemwarat; ne purjeet joita laima ker⸗ 
rasſaan käyttää; purjemalmistus ja 
purjeiden käyttö. 

Voir, v. a. ja n. nähdä; käydä ter- 
mehtimäsjä, termehtiä; ijäsfänfä nähdä, 
fofea, muistaa: (a) pitää huolta, fat- 
foa perään, pitää filmällä; fatfoa, tar- 
fastaa; feurustella; kuulustella, fat: 
(ella; koettaa, tutkia; (kuw.) miettiä,| 
aprifoiba, tutkia; huomata, täfittää, | Päälymä; bepaffo; feu v., funmannyp: 
armwostella; fobota yli, wallata; faire, | |ät laswoisja. 
laisser v., näyttää, ofottaa; v. sur,| Volaille, f. fiipitarja. N 
antaa, olla jbtin päin; à v. nähdesjä, |  Volant, nte, adj. lentoon tykenewä: 
fun näkee, ottaa huomioon 1. lukuun; liehuwa, löyhymä ; irtonainen, jota hel- 

posti woi fiirtää ]. ottaa irki; feuille 

verrons, faabaan nähdä; voyez, fatfo | V-e, Irtain lehti; [entokirja; fusée v-e. 
wiittans jokin paikkaan kirjasja). — | raletti. 
6 V., v. r. näkyä; tapahtua; pitää| Volant, m. julfapallo; tuulimyllun 

Tansfakäyntiä 1. käydä termehtimäsjä | Ripi; ohut päälyswiitta; liehuwat reu- 
nustukjet naisten Gameisfa. 

Volatil, ile, adj. (fem.) Gaihtuma. 
Volatile, adj. (entämä. — m. ftipiäi: 

wara. 
Volable, adj. jota on mahdolline: 

warastaa. 
Volage, adj. ja s. m. huilentelava, 

voyons, no, no fii8, fulfaatpa; nous 

toinen toistanfa, jeurustella. 
Voire, adv. (wanb.) totijesti, todella ; 

— fin. 
Voirie, f. ralennukſien tarkastusmwi- | nen. 

rasto; latujen, teiden, filtojen ja yleis- | Volatilisation, f. (fem.) haihdutta- 
ten ralennusten tarkastus; tunkiopailla; | minen. 
raatopaiffa. Volatiliser, v. a. haihduttaa. — Se 

Voisin, ine, adj. ia s. fifeinen, rajas; | v., v. r. haihtua. 
naapuri. Volatilité, f. haihtumaifuus; (kuw.) 

huikentelemaifuus. 
Volatille, j. pienet finnnt. 
Vol-au-vent, m. eräs pöhöleimoe. 
Volcan, m. tulimuori, wullani. 
Volcanigue, adj. tulimuorellimeu, 

Voisinage, m. lileifyys, naapuristo. 
Voisiner, v. n. feurustella naapu- 

vien fansfa. 
Voiture, /. ajofalut, ajoneumo, kulje⸗ 

tusnemvo, Luormarattaat, laima, wau- 
uut; fuorma, fuormallinen, lasti, mat | mullanillinen; tulenfynnyttämä. 
fustajat; kuljetus, mwetäminen; mwetos! Volcanisé, 6e, adj. fanotaan pai- 
palkka; lettre de v., tuormapasfi; v. | fasta josfa löytyy tulimuoria tahi mert- 
de place, wouramwaunut. liä entifistä tulimuorista. 

oiturer, v.a. luljettaa, metää (tar | Vole, /. failli pistot Porttipelisfä. 
waroita). Volée, f. lento; fentomatfa ferralta, 

tintö; v. humaine, ihmis-ääni, fäcd ' 

Vol, m. warkaus; warastettu ta 
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yhtämittainen lentomatka; lintuparwi; 
poikue kyyhkyn pejäsjä; (kum.) joukko 
1. pari 1hmifiä; korkea fääty 1. wirka; 
tofinfaufaus: foittokellon häilytys; Lä 
fipuut portaisja; füfin kylwäminen; de 
V., à la v., lennosfa, ilmasja; tout 
d'une v., yhtämittaa. 

Voler, v. m. lentää; (kuw.) rientää. 
— v. a. ajaa (otusta). 

Voler, v. a. ja n. warastaa, waras- 
taa jlulta. 

Volereau, m. näpistelijä. 
Volerie, /. marastaminen, näpiste- 

leminen; petolinnuilla metfästäminen. 
Volet, m. luukku affunan fifäpuos 

lella ; tyyhtkyislakka; lautanen kyyhlyis- 
lafan ommella; perfauslauta; wefirattaan 
asta. 
Voleter, v. n. lennellä, liidellä, fie 

ua. 
qu "lottoa, f. pl. parmaloimi hewo⸗ 

ille. 
Voleur, ouse, s. waras. 
Volière, f. fitpilarjan huone; fuuri 

fintubüfti. 
Volige, f. ohut lauta. 
Volition, /. tahtominen, tahdon wai- 

futus. 
Volontaire, adj. ja m. itjepäinen, 

itfepintainen; itjepäinen ihminen; wa- 
paa-ebtoinen; wapaa-ehtoinen jotamies. 

Volontairement, adv. wapaa-ebtoi- 
jestt. 

Volonté, f. tahto, halu, mieli; à v., 
mieltä myöten, mielin määrin; waati⸗ 
muljesta. — v-s, pl. oilut; derniè- 
res v-s, wiimeinen tahto, testamenti; 
gens de bonne v., wapaa-ebtoifet (maas 
rallifesja yritykjesiä). 

Volontiers, adv. mieluijesti, ker⸗ 
naasti; helposti. 

Volte, f. tiewähdys, wikellys. 
Volte-face, f. faire v., lääntyä was- 

tustamaan wibollista. 
Volter, v. n. millelästi wälttää mass 

tustajan iskua (miekkailusja). 
Voltige, f. löyhä nuora tansfimista 

warten; tansfi löyhällä nuoralla; taito | 
Hypätä hewoſen felklään. 

oltigement, m. liiteleminen ebes- 
talaifin, liehanminen. 

Voltiger, v. n. lennellä 1. liidellä 
ebestafaifin, liehua, löyhyä; tansfia 
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löyhällä nuoraa; kemeästi marustettu 
fotamies. 

Voltigeur, m. wikeltäjä, nuoralla 
tansfija. 

Volubilité, 7. häälywäiſyys, belp- 
pous (fieppimüään), (furw.) nopea, epä= 
jelmä puhuminen; v. de langue, lies 
lens 

olue, f. füämi, puola. 
Volume, m. fofo, fuuruus, laajuus; 

nios, nide (kirjateokjen ofa). 
Volumineux, euse, adj. fo'olas, iſo- 

fofoinen; monintteinen (tirja). 
Volupté, f. heluma. 
Voluptuaire, adj. jota humitukfiin 

läntetään. 
, Voluptueusement, adv. befumallis 
esti. 
Voluptueux, ouse, adj. ja s. heku- 

mallinen; helumasfa eläjä. 
Volute, j. Lierukoristukjet rakennut- 

ſesſa; eräs foteloinen. 
Voluter, v. n. käämiä, puolata. 
Volva, m. fienten fiemenmerho. 
Volvulus (s ääntyy), m. fuolten 

määnne, fuolijolmu. 
Vomer (er = äär), m. fahraluu nes 

näsfä. 
Vomique, f. teuhlopahta. 
Vomique, adj. f. noix v., letunleipä, 

tetuntatfara. 
Vomir, v. a. ja n. oljentaa; (kuw.) 

(yöstä ulos, purskaista ulos. 
Vomissement, m. ofjennus, offenta- 

minen. 
Vomitif, ive, adj. offentamista mai- 

tuttama. — m. oljennus-aine. 
Vomitoire, m. offennusaine; — v-s, 

pl. uloskäytämä muinaisromalaifesta 
teaterista. 

Voguer, v. a. wanuttaa ſawea. 
Vorace, adj. ahmatti, ahmo. 
Voracité, /. abwattuus. | 
Vos,pron. (pl. fanasta Votre), teidän. 
Votant, nte, adj. ja s. äänestämä; 

äänestäjä. 
Votation, f. äänestys. 
Vote, m. ääni; äänestys. 
Voter, v. n. äänestää. 
Votif, ive, adj. jota annetaan 1. jota 

tapahtuu pyhästä lupaukjesta. 
Votre, pron. teidän. 
Vôtre, (le, la,) pron. teidän. — m. 
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omaifuutenne: — les v-s, m. pl. omis | smufainen. — m. mitä tobenmulaiéta 
naifenne, maamiehenne, teiläläifenne. 

Vondde, m. eräs morfingon laji. 
Vouer, v. a. pyhittää, uhrata; lu⸗ 

tata, antaa lupaus; omistaa jlulle. 
Vouloir, v. n. ja a. mieliä, aikoa: 

il veut partir demain: füsted, maa- 
tia: le roi le veut; fäätää, määrätä: 
la loi veut; tabtoa, fuoba, baluta, 
halajaa: il ne veut pas Pelle, ei hän 
huoli hänestä, halajaa häntä; Dieu le 
veuille, fuofoon Jumala; à qui en 
voulez-vous? fetä tnfytte, feti etfitte, 
ketä tahdotte puhutella, ketä tarkotatte, 
fenchen tahdotte ryhtyä kiinni? que 
veut dire ce mot? mitä fe jana mer- 
titjee 1. tahtoo fanoa; fuostua, myöntyä: 
oui, je le veux bien; tarvita, pyy» 
tää, waatia: cela veut du temps, fiis 
ben waabitaan, fe tarwitſee aikaa; veu- 
illez, olfaat niin hywä, fuofaat. — 
Voulu, ue, part. fäätty, määräämä; 
bien v., hymänä pidetty; mal v., was⸗ 
tamielifesti kohdeltu 1. kärfitty. 

Vouloir, m. tahto; mal v., pajan: 
juonti. 

Vous, pron. te, teitä, teille. 
Voussoir, Vousseau, m. holwikiwi. 
Voussure, f. faarewuus. 
Voñte, f. bolwi, kaari. 
Voûter, v. a. faarittaa, holwittaa. 

— Se V., v. r. läydä kyyryfelkäijekfi. 
Voyage, m. matkustus, matka; mat- 

lafertomus. 
Voyager, v. n. matlustaa. 
Voyageur, euso, s. matinstaja. — 

adi. les oiseaux v-s, muuttolinnut. 
A. oyagiste, m. matlalertomusten te- 
tit. 
Voyant, nte, adj. näkemä; ylen he⸗ 

keä 1. filmiin pistämä [märistä]. 
Voyant, m. tietäjä, nälijä. 
Voye, 1. Voie. 
Voyelle, f. ääntiö, wofali; points- 

v-8, ääntiöpisteet (hebrean fielesfü). 
Voyer, m. ja adj. teiden tarkastaja. 

> Vrai, aie, adj. tofi, todellinen, to- 
tinen, oikea, ſopiwa. 

Vrai,m totuus;auv..tobenperäijfesti. 
Vrai, adv. totta; todella. 

. Vraiment, adv. tobella, toben totta, 
oikein. 

Vraisemblable, adj. tobennätöinen, 

n. 
Vraisemblablement, adv. tobeamu- 

kaiſesti. 
Vraisemblanoe, /. todennãtdiſiys. 
Vrille, f. näwert, faira; — v-s, pl. 

(kasw.) kaͤrhi, kierre. 
riller, v. m. fiefurana fohota [ra- 

letista]. 
Vrillerie, f. tatratehdas; faifenlat- 

fet pienet fultafepän, neulantefijän j. 
m. ſ. työlapineet. 

Vrillier, m. taivajeppä. 
Vu, ue, part. à lettre v-e, näyt: 

täesjä; vu bon, hymäkfytty. 
Vu, prep. huomioon ottamalla, no- 

jateu; vu que, Poska, fyystä että. 
Vu, m. nälemä; au v. de tout le 

monde, fofo maailman nähden 1. fu- 
mäin ebesfü. 

Vue, f. nälö, nälömoima, nälö-aisti; 
privé de la v., folea; avoir la v. 
basse, olla likinäköinen ; filmä, filmäys; 
(kuw.) tarkastus, maarinpito: le so- 
leil me donne dans la v., anvrinfo 
stää filmiini; jetez la v. lä-dessus, 

 eittäkäät filmäys tuohon; baisser la 
v., luoba filmät alas; tatfeleminen, 
fatfominen, näyttö, näyttö:aila: la v. 
n’en coûte rien, ei fatfeleminen mis 
tään malja; payable à v., näyttäesjä 
maffettawa; payable à trois jours de 
v., maljettama folmesfa püiwäsfä näyt: 
tümifestä; juger à v. de pays. päät- 
tää afiasta vlimalfaan, umpimähklään; 
nälö-ala; taulu joka futwaa maifemaa, 
faupunfia, rakennusta, fatfantofuwa: 
affuna, waloreifä huoneesſa; a 
tarkotus, tuuma, mieli, aie; (fut. 
huomio, huoli, mielipide; en v. de, fit: 
hen fatfjoen, perustuen fiihen. 

Vuidage, f. Vid... 
Vulgaire, adj. yhteijen fanfan-; jofa- 

päimäinen, alhainen. — m. yhteislanja. 
Valgairement, adv. tawallifesti, yh- 

teiskanjan tamalla. 
Vulgate, f. wulgata, eräs Pydän 

Naamatun käännös latinafkfi. 
Vulnerable, adj. jota on mahdolli: 

nen haamottaa. | 
Vulnéraire, adj. baawoja paranta- 

ma. — m. haamoja parantawat aineet. 
Vulpin, m. Alopécure. 
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W. 

W. luetaan == 10. Wigwam, m. intianilainen mölti 
KT Na eräs Limenlaji. Amerilasja. 

99), m. NUE + HS 
fen ye * — hig⸗puo⸗ 
lue. — adj. le parti w khigdaimen 
puolue. 

Whist, Whisk, m. iwistpeli. 
Wiskei, m. ftotfantifainen obrawiina. 

tä N m. eräät forleat ja fepeüt 

X. 

Xalapa, m. jalappapun. 
Xanthium (um = 001), m. erüs fas- 

wifulu. 
Xénie, f. ystämyyden lahjat joita 

Oreelalaijet määrättyinä wuoden ai- 
toina lähettimät toinen toifellenja; — 
x-s. pl. wieraslabja. 

Xérophagie, & enfimäisten fristit- 
tyjen paasto joilloin fyötiin ainoastaan 
leipää ja Puimwatuita hedelmiä. 

érophthalmie, f. fuiwa filmäintus 
lehdus. 

Xiphias, m. tuurafala. 

Xiphion, m. (tasw.) furenmieffa 
(iris). 

Xiphoïde, adj. m. cartilage x. 
rusto rintaluun alapuolella. 

Xylobalsame, m. balfamipuun offa; 
lehto hymänhajuifia puita. 

Xylon, «n. eräs pumpulin ſukninen 
faswi. 

Xylostöum (um—oom), m. erüs 
laswi. 

Xyste, m. fatettu lähtämä Greeka- 
laifilla. 

Y. 

Y, adv. fiellä; finne; il y a, il y 
avait, j. n. €. on, löytyy, olt, löytyi; 
y a-t-il gc. pour votre service? onfo 
mitään, jolla teitä woiff palmella 1. 
jota tarwitfette; y janan merkitys täy 
ufein felwätfi merbistä jonka kansſa fe 
Täytetään: j'y travaille, teen työtä jen 
päälle; fier-vous-y, [uottalaat häneen; 
J'y résiste, fitä minä mwastustan. 

Yacht (= jalf), m. jafti, jaala (alus). 

Yèble, 1. Hièble. 
Yeuse, f. ranbustammi. 
Yeux, sm. pl. fanasta Oeil, filmät, 

filmänterät. 
Yole, f. julli, wenonen. 
Ypréau, m. eräs jalaman' laji (ul- 

mus sativa). 
, Yucca, m. erä8 walkoiſen liljakukan 
aji. 
Yvoire, Ybre, j. n. € {. Ivoire 

Yatagan, m. eräs turffilainen ti⸗ j. m. €. 
tari. 

Zacinthe, f. eräs Pasmi (lampsana 
Zaci 

fifanjoifla. 

ntha). 
Zagaie, f heittokeihäs Afrikan wil- muota [hemofesta 

Zaim, m. turflilainen ratfumies. 
Zain, adj. m. rhtovmainen runni 1. 

re, m. feebra. 
49 
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Zöbr6, 6e, adj. feebranfarmainen, | woittaa. 
wiiruinert. 

Zébu, m. eräs härän laji (dos in- 
cus). 
Zélateur, trice, s. tiimaaja, harras⸗ 

taja. 
Zöle, m. liimaus, into, hartaus. 
Z6l6, 6e, adj. ja s. fitwas, innollis 

nen, harras; Harrastaja. 
élote, m. 1. Jaloux. 

Zend-Avesta, Zend, m. Perfialais- 
ten pypät kirjat. 

Zénith (t ääntyy), m. fe piste tai- 
maalla joka on pystyjuoraan jkun pai- 
fan ylitfe. 

Zénonique, adj. genonilainen, ftoi- 
lainen. 

Zénonisme, f. Stoicisme. 
Zéolithe, m. geoliti, eräs Pimen laji. 
Zöphire, m. länfituuli; zefir-Iumala. 
Zephyr, m. wieno tuulenhenkäys, fu- 

loinen leyhlä. 
Zéro, m. nolla. 
Zest, m. être entre le zist et le 

zest, olla lahdella päällä, olla festin- 
kertainen, ei paha eikä hywä. 

Zeste, m. ohut falwo jofa jakaa faf- 
fanpählinän fifustan neljään ofaan; 
ohut keltainen kei apeljinin ympärillä; 
cela ne vaut pas un 2. ci fe ole äy⸗ 
rin armoinen. 

Zeste! int. turhia! juttuja! nfs-fafs! 
Zététique, adj. méthode z., tutlin- 

tofeino fuin etfitään olojen perustus 
ja luonto. 

Zibeline, PA fuopeli (mustela zibel- 
lina); turlijet fuopelin nahasta. 

Zibet, Zibeth, m. fiibettitisfa. 
Zigzag, m. polwitellen, finne tänne; 

pihti 1. muu kapine jonka jäjenet owat 
polwitellen afetetut, niin että fitä wois 
daan mielen mukaan pitentää 1. lyhen⸗ 
tää. 

Zinc (c= $%), m. finffi. 
Zinguer, v. a. fintillä kattaa. 
Zingueur, m. finffifeppü. 
Zinzolin, m. punafinermä josja puna 

Zircon, m. eräs talliskiwi. 
Zist, 1. Zest. 
Zizanie, f. luste, riflarnoho; (futo.) 

epäfopu, eripuvaifuus. 
Zodiacal, ale, adj. eläinrataan fun- 

luwa, eläinradan». 
Zoile, m. Zoilos (greefalainen pu, 

huja); (kuw.) halpamielinen ja ilfiimo- 
ninen fättijä. 

Zon-zon, m. läiskäys, moistaus. 
Zone, f. maamyökhtyke, taimaanmyö- 

Bykle, ilman⸗ala; ala, feutu. 
Zoographie, f. eſitys eläimistä. 
Zoolätrie, f. eläinten palmelus. 
Zoolithe, f. fimettynyt eläin-ofa. 
Zoologie, f. eläintiede. 
Zoologique, adj. eläintieteellinen. 
Zoologiste, m. eläintieteen tutkija. 
Zoophage, adj. lihaa fyöwä 1. jyöjä 

[peto-eläimistä]. 
Zoophore, m. friifi josja on eläin 

huvia. 
Zoophorique, adj. f. colonne z., 

pylwäs josfa on eläinkuma. 
Zoophyte, m. kaswi⸗eläin, eläin joka 

muotonja ja omaifunukljienja puolesta 
on johonkin määrin faswin kaltainen. 

Zoophytolithe, /. fimwettynyt eläin 
kaswi. 

Zoophytologie, f. oppi eläintas- 
ista. 
Zootomie, f. eläin-anatomia. 
Zopilote, m. amerifalainen korpi⸗ 

lotfa. 
Zorille, f. eräs afrilalainen näätä. 
Zostère, f. ajolas (zostera). 
Zouave, m. ranskalainen Afrikasſa 

harjotettu fotamies, ſuawi. 
, Zygoma, m. posklipää, poslipään 
uu 
Zygomatigue, adj. poslipään:; os 

z.. poskipään luu. 
Zymologie, Zymotechnie, f. femian 

ofa joka efittää käymistä. 
. Zymöme, m. fäyte, täyte-aine, käy⸗ 

tin. 

w 
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Tawalliſimpia ristimä- ja historiallifia nimiä. 

Abdias (= aa$f), m. Obabdia. 
Achate, m. Alates. 
Achille, m. Akilles. 

Alexandre, m. Alekjander. 
f. Eli. 

Anna, f. Hanna. 
Annibal, m. Hannibal. 
Antoine, m. Anton. 
Apollon, m. Apollo. 
Arnaud, m. Arnold. 
Arnoul, m. Arnolf. 
Ascagne, m. Asfanius. 
Assuërus, m. Abaswerus. 
Aubri, m. Alberik. 
Anröle, m. Aurelius. 

Babet, Babiche, Babichon, f. Betty, 
pillu Liija. 

Barbe, f. Barbara. 
Barberousse, m. Barbarosfa. 
Barthölemi, m. Bartolomeus. 
Baudouin, m. Balduin, 
Bénoît, m. Pentti. 
Bernard, m. Bernhard. 
Blaise, m. Blafius. 
Boëce, m. Boethins. 
Booz. m. Boas. N 
Brigide, Brigitte, /. Brigitta. 

Caïphe, m. Kaiphas. 
Cannut, m. Knut. 
Caroline, /. $arolina. 
Cathérine, /. $atarina. 
Charlemagne, m. Kaarlo juuri. 
Charles, m- Raarlo. 
Charlot, m- pillu Kalle. mo — — — ——— 

Chrétien, m. Kristian. 
Claire, f. Slara. 
Claude, m. flaubius. 
Colomb, m. Kolumbus. 
Côme, m. Kosmus. 
Crépin, m. Krispinus. 

Damien, m. Damianus. 
Denis, m. Dionvfius. 
Descartes, m. Carteſius. 
Didier, m. Defiberius. 
Dominiguin, m. Dominitus. 

je, m. Œlias. 
lien, m. Aelianus. 
meri, m. Emmerik. 

Ernest, m. Ernesti. 
lenne, m. Tapani. 

Enchaire, m. Cudarius. 
Ezéchias, m. Hiskia. 
Ezéchiel, m. Hefekiel. 

* m. Edward. 

Fabien, m. Fabian. 
Fanchon, f. Fanny. 
Flavien, m. Flawius. 
François, m. Frans. 
Frédéric, m. Kredrif. 
Frédérique, f. Fredrika. 

Gaëtan, m. Gajetanus. 
Galilée, m. Galilei. 
Gaspard, m. Kasper. 
Gauthier, m. Walter. 
Gédéon, m. Gibeon. 
Geneviève, j. Oenomema. 
Geoffroy, m. Gottfrib. 
Georges, m. Yrjö. 
Gérard, m. Oerharbd. 
Germain, m. Herman. 
Gilles, m. Œgibius. 
Godefroi, m. Gottfrid. 
Grégoire, m. Gregorius. 
Guernard, m. Berner, 



Guid 

Guide, Gay, m. Guido. 
Guillaume, m. Bilhelm. 

Haggöo, m. Haggai. 
Henri, m. ÿenril. 
Homphroi, m. Sumfre]. 
Hugues, m. Hugo. 

Ignace, m. Jgnatius. 
Innocent, m. Snnocentius. 
Isaie, m. Eſaias. 

Jacques, m. Saaïto. 
Jean, m. Subana. 
Jeanne. f. Subanna. 
Jérôme, m. Hieronymus. 
Josué, m. Jofa. 
Jules, m. Julius. 
Julien, m. Julianus. 
Julion, f pillu Juliana. 
Josse, Jodelet, m. Jost, Justus. 
Justin, m. Justinus. 
Justinien, m. Justinianus. 
Jovien, m. Suwianus. 

Laure, /. aura. 
Laurent, m. Sauri. 
Laurence, m. Saurentius. 
Léon, m. Seo. 
Léonore, f. Eleonora. 
Lisette, 7. pilkku Liiſa. 
Louis, m. Ludwig. 
Louise, f. Lowiſa. 
Louison, Louisette, 7. pillu Lo 

wifa. 
Luo, m. Lukas. 
Lucain, m. £ufanus. 

Madeleine, /. Dagbalena. 
Madelon, f. Sena. 
Manon, rion, Maion, f. pillu 

Maiju. 
Marc, m. Markus. 
Margot, Margoton, f. pillu Greta. 
Marguerite, /. Dagreta, Greta. 
Martin, m. Martinus, Martti. 
Mathusalem, m. Metuſala. 
Maurice, m. Maurits. 
Maximilien, m. Daffimilian. 
Michau, m. piflu Milko. 
Michée, m. Mika. 
Michel, m. PDlikael, Mikkeli. 
Moise, m. Moſes. 

1712 Thib 

Nabuchodonosor, m. Nebutadneſar. 
Nannette, Nannon, /. pillu Anna. 
Néarque, m Nearkus. 
Néhémie, m. Nehemia. 
Nélée, m. YReleus. 
Nicolas, m. Nikolaus, Niilo. 
N06, m. Noa. 

Ochozias, m. Ahaſia. 
Osde, m. Hofea. 
Othon, m. Otto. 

Pancrace, m. Pancratins. 
Paul, m. Paawali. 
Pauline, f. Paulina. 
Paulot, m. pillu Paatvo. 
Philippe, m. ilippi. 
Pierre, m. Pietari. 
Pierrot, m. pillu Pietari. 
Ponce, m. Pontius. 
Putiphar, m. Potijar. 

Quichotte, m. Ouirote. 

Rachel, f. Nadel. 
Rao 4 i ul, m. Ralf. 
Röbecgue, f. Rebekka. 
Regnard, (— renaar) m. Reinhart. 
Regnauld (— renoo), m. Reinholt. 
Remi, m. Remigius. 
René, m. Renatus. 
Roboam, m. Serobeam. 
Rodolphe, m. Rudolf. 
Rodrigue, «a. Robderil. 
Romain, m. Romanus. 
Rosemonde, f. Rofamunba. 
Rosette, f. pillu Roſa. 
Rosine, Rose, f. Rofina, Rofa. 

Salomon, m. Salomo. 
Samson, m. Simſon. 
Sebastien, m. Sebastian, 
Sénèque, m. Seneca. 
Serge, m. Sergins. 
Séverin, m. Sewerinus, Söyrinki. 
Sigefroi, m. Sigfrid. 
Stanislas, m. Stanislaus. 
Suzon, /. pillu Sufanna. 

Targuin, m. Targminius. 
Tasse (16), m. Tasfo. 
Térence, m Terentius. 
Thibaut, m. Theobald. 



Thie 

Thierry, m. Didril. 
Tiennon, m. pillu Tapani. 
Tiennot, m. Tapani. 
Toinon, /. pillu Antonia. 

1173 Calv 

Urbain, m. Urbanus. 

Valérien, m. Salerianus. 
Vaubourg, f. Walpuri. 
Voit, m. Veit, Sitns. 

Maantieteellifiä nimiä. 

Absperg, m. Anspad. 
Adige ('), m. Etſch. 
Adriatique, adj. mer a., Adrian 

meri. 
Afrique (1'), f. Airika. 
Aix Chapel , J. Aadjen. 
Albe-Grecque, f. Belgrabd. 
Albe-Royale, f. Stuhlmeisjenburg. 
Albigeois, oise, adj. Valdenfilainen. 
Albion, /. Gnglantt, Albion. 
Allgérie (), /. Algeria. 
Allemagne QT. f. Gatjanmaa. 
Alemand, nde, adj. ja s. faffalainen. 
Alsace (1, [i Elſas. 
Almirauté, ile de l'A. jf. Amirali⸗ 

tetijaaret. 
Angermanie (1), f. Angermanlanti. 
Angevin, ine, adj. Anjown maa- 

funnasta. 
Anglais, aise, adj. ja s. Englanti- 

Angleterre (1) f. Englanti gleterre „F. Englantt. 
Anvers (s ääntyy), m. Antwerpen. 
Anversois, oise, adj. antmwerpenis 

lainen. 
Archipel (1), m. Arkipelagi. 
Argien enne, adj. argimilainen. 
Argovie (1'), Aargau. 
Artésien, enne, adj. Artois'sta fo- 

tofin. 
Asphaltite (le lac), m. $uollut 

meri. 
Athönes, f. Athena. 
Athénien, enne, adj. Athenalainen. 
Aulide, f. Aulis. 
Autriche (1'), jf. Itäwalta. 
Autrichien, enne, adj. ja s. Itä 

waltalainen. 
Auvergnat, m. Auvergne'n maasta. 

Babylone, f. Babylon. 
Bado, f. ben, ) 

Badois, oise, adj. Babdenilainen. 
Balaton, m. Platten-järmwi. 
Bâle, f. Bafel. 
Bälois, oise, adj. bafeltfainen. 
Baltique, la mer B., Stämeri. 
Bareith, m. Baireuth. 
Bavarois, oise, adj. ja s. Baijeri- 

lainen. | 
Bavière (la), f. Baijeri. 
Belge, adj. ja s. Belgialainen. 
Belgigue (la), Belgia. 
Bienne, f. Biel. 
Birman, adj. ja s. Birman maltas 

lunta; Birmalainen. 
Bohême (la), Böhmi. 
Bohémien, enne, adj. böhmiläinen; 

mustalainen. 
Bois-le-Duc, m. Herzogenbujd. 
Bordelais. aise, adj. ja s. Bor- 

deaux'sta fotofin. 
Bourgogne (la), Burgund. 
Bourgignon, onne, adj. Vurgun- 

bista fotofin. 
Brandebourg, m. Brandenburg. 
Brême, /. Bremen. 
Brésil (le), Brafifia. 
Bretagne (la), Bretagne; Britans 

nta; la grande B., ifo Britannia. 
Breton, nne, adj. Bretagne'sta; 

brittiläinen. 
Briganoe, f. Bregeng. 
Brisac, m. Breifad. 
Brisgau (le), Breisgau. 
Britannique, adj. Gnglantilainen, 

brittiläinen. 
Bruxelles, f. p?. Brysfel. 
Bude, jf. Buda-Peft. 
Bndissin, m. Budisse, /. Bauten. 
Byzance, f. £onftantinopoli. 

Calicut, m. $allutta. 
Calvaire (le), Golgatha. 



Visa 

Visage, m. faëwot, muoto, nälö; se 
composer le v. ottaa tffimalainen 
nälö; connaître de v., ulfomuobosta 
tuntea jfu; trouver v. de bois, tas 
mata owt fuljettuna, talo tyhjänä; à 
v. découvert, peittelemättä, jullijesti. 

Vis-à-vis, prep. ja adv. (de) was⸗ 
tapäätä; juhteen — m. mastapuoli 
(iofa tansjaa 1. istuu pöydäsjä toifen 
mwastapäätä); mwähäijet waunut josja 
on wastapäifet istuimet kumpikin yh⸗ 
belle hengelle. 

Viscéral, ale, adj. fifälmylfiin tuu- 
luwa 1. wailuttaiva: remède v. 

Viscère, m. fijälmytjet. 
Viscosité, L isfoifuus; fittens. 
Visée, f. tübtäns, tähtö; tarkotus. 

iser, v. n. ja a. tähdätä; tarkot- 
taa; pyrkiä. 

Viser, v. a. nätttötodistukjella, wiis⸗ 
jalla warustaa (1. Visa). 

Visibilitö, f. näkymäijyys. 
Visible, adj. näkymäinen, nähtämä, 

filminnähtämä. 
Visiblement, adv. nätymäifesti, fil. 

minnähtäästi. | 
Visière, f. fupüribütfi, -filmikkö; 

lippu kypärihatusja; tähtäin (ampu- 
ma-afeen); näkö, ſilmät; avoir la v. 
courte, olla fifinätbüinen; donner dans 
la v., pistää filmiin, miellyttää; rom- 
pre en v., janoa mast'filmiä. 
i ive, adj. puissance v-e, nä- 

Vision, f. nätö, näköwoima; näke 
minen; ilmestys, näky, näkemä; hou- 
railu. 

Visionnaire, adj. ja s. jota luulee 
näkyjä näkemänjä 1. ilmestyä faa- 
wanſa; henkien näkijä; Hourailija. 

Visir, {. Vizir. 
Visitation, /. neijyt Marian etfikko- 
tä. 

_ Visite, f. terwehtimäsjä 1. mieraisfa 
käynti, wierailu; tarkastus, fatjelmus, 
lyyni; piispan keräjät. 

isiter, v. a. läydä termwehtimäsjä, 

764 Vitr 

Vison-visu, adv. wagstapüätä, fas- 
woista faswoibin. NN 

Visorium (um = 00m), «mm. pibin, 
pitimet (kirjap.). | 

Visqueux, euse, adj. iéloinen, taÿ- 
mea, limainen, fitkeä. 

Visser, v. a. ruumata tiinni. 
ylsuel, elle, adj. nätöön fuulumwa, 

nätös. 
Vital, ale, adj. elinmotmaan luus 

(uma, elon⸗; Gengen-. | 
Vitalité, /. elimmoima, elin-aine. - 
Vitohoura, m. fudennabfainen turkki, 

turkki. 
Vite, adj. nopea, pilainen. — adr. 

| nopeasti, pifaifesti. 
itement, adv. nopeasti. 

Vitesse, f. nopeus, lärleys; gagner 
de v., ennättää ohitſe; (kuw.) joutua 
ennen, olla nopeampi. 

Vitex, m. eräd puu (vitex agnus 
castus). 

Vitrage, m. rafennufjen affunaëto; 
lafisomi; lafivuuduista tehty feinä. 

Vitrail, m. (pl. vitraux) juuri fire 
fon-affuna. 

Vitre, f. affunan ruutu, akkuna. 
Vitré, 6e, adj. lafis; lafi-aftunoilla 

warustettu; humeur v-e, lafineëte fil 
mäsjä; porte v-e, lafi-owi. 

Vitrec, m. fimistasfu, hiistatta. 
Vitrer, v. a. laſi⸗akkunoilla, lafi⸗ 

owilla warustaa; afettaa ruutuja. 
Vitrerie, f. lajinfeilfaajan ammatti; 

lafikauppa; lafiteolfet. N N 
Vitrescent, nte, Vitrescible, £. Vi- 

trifiable. 
Vitreux, euse, adj. lafinfaltainen. 
Vitrier, ère, s. lafinleitkaaja; lafin- 

leilkaajan maimo. 
Vitrifiable, adj. jota on mahdollis 

nen muuttaa lafitfi. | 
Vitrification, f. lafiintuminen; la⸗ 

fiintunut aine. 
Vitrifler, v. a. lafifft julattaa; la» 

fintaa. 
Vitriol, m. wibtrifli; v. bleu, de 

cuivre, mastimihtrilli; v. vert, taus 
latfomasfa, wieraisfa; tarkastaa, pitää | tamihtrilli; v. blanc, finkkimaltko. 
latjelmus. Vitriolé, 6e, adj. mibtriliä fijäl- 

Visiteur, m. tullimies, tullitartas. | tää. 
taja; terwehtimäsfä, mieraisia kämijä; 
tarkastaja luostarisja. 

Vitriolique, adj. wihtrillinkaltai- 
NEN, 



Vitr 

Vitriolisation, f. mihtrillikfi muut- 
taminen. 
y trioliser, v. a. muuttaa wihtrile 

Vitupöre, m. (twanb.) foimaus. 
Vitupérer, v. a. (wanb.) foimata, 

moittia. 
Vivace, adj. pitlä-iläinen; kestää, 

moniwuotinen [faswista]. 
Vivaoitö, f. mirens, milkkans, nero, 

ponfi, ramu, tnimuus, tuli; heleys (wä⸗ 
HC — v-8, pl. pilaistus, älkipilai- 
uus. 
Vivandier, öre, s. muonafauppias 

jobasfa, marketenti. 
Vivant, nte, adj. elämä, eloifa. 
Vivant, m. willas, hilpeä 1. hurja- 

päinen ihminen; bon v., hemmistelijä, 
elästelijä, hymiä päimiä pitämä; mal 
v., huonosti tunnettu; de, en son v., 
eläisjfänjä. 

Vivat! (t ääntyy), int. eläköön! 
Vive, f. eräs kala (trachinus draco). 

p ive ja f. parfimus; fabatala (squa- 

ivement, ado. willlaasti, mireästi, 
tulifesti, tuimasti, lempeästi. 

Vivier, m. falalammiffo; Pala-arklu, 
ſumppu. 

Vivifiant, nte, adj. elähyttämä, wir⸗ 
tistämä. 

Vivification, f. elähyttäminen, wire 
fistüminen. 

Viviñer, v. a. elähyttää, mirkistää. 
yvvidauo, adj. lähyttäivä wirkis⸗ 
tää. 

Vivipare, adj. elämiä poilia fyn- 
nyttämä. 

Vivoter, v. n. elästää. 
Vivre, v. m. elää; aisé à v., jonfa 

kansſa on helppo elää; vive-Dieu, totta 
Jumala! — Vive-la-joie, s. huliwili. 

Vivre, m. raminto, elatu8; — v-s, 
pl. ramwintosaineet, muona; muonans 
hanlinto. 

Vivrier, m. muonanboitaja. 
Vigir, m. wifiri, turkkilainen minis- 

teri; grand v., fuurmifiri, 
Viziral, ale, adj. wifirin-, 
prizirat, Viziriat, m. wifirin wirla- 

aila. 
Vocabulaire, m. ſanakirja. 
Vocabuliste, m. fanalirjan tekijä. 

765 Voil 

. Vocal, ale, adj. prière v-e, fuulli» 
nen, ääneen pidetty rnkons; musique 
v-e. laulu; Vorgane v-e, äänennenvo, 
äänen mailutin. 

Vocalement, adr. ääneen, funilifesti. 
Vocaliser, v. a. harjottaa ſäwelikön 

laulamista. 
Vocatif, m. (fieliop.) volatimi. 
Vocation, f. futjumus; fifälinen fut- 

fumus ]. taipumus. 
Vocaux, m. pl. känestykjeen oifeu- 

tetut (lmostarisfa). 
Vociférations, f. pl. huudot, meln 

(wäkikokoukſesſa). 
Vociférer, v. n. puhua tuimasti, ko⸗ 

mwasti, kirkua. 
Voeu, m. lupaus Jumalalle, pyhä 

lupaus; lupaus-uhri; ääni (äänestyt> 
fesfä); toimo, pyyntö, harrastus; le 
v. de la loi, lain fääntö; — v-x, pl. 
luostarilupaulkjen teleminen. 

Vogue, f. (wanb.) alukjen kulku kus⸗ 
talin aironmedosta; (kuw.) yleinen ars 
twosjapito; käyttö; être en v., avoir 
la v., olla buubosfa, hymäsjä mai- 
neesfa. 

Voguer, v. a. foutaa. — v. n. kul⸗ 
fea foudolla, purjehtia; vogue la ga- 
löre, olfoon menneelfi. 

Vogueur, m. foutaja. 
Voici, adv. las täsjä; le v., täsjä 

fe, hän on. 
oie, f. tie; pyöräimmäli, akfeline 

lewy; pyörän jälki, raitio; metſäriis⸗ 
tan jälki; ajoneuwo, kuljetusneuwo; 
(Euto.) neuwo, tila, feino; v. lactée, 
innuntata; v-8 digestives, ruoan ſu⸗ 
latusfoluffet: v. de scie, faban jälli; 
par la v. de terre, de mer, maitfe, 
meritfe; par la v. de la poste, pos: 
tin fautta; par la v. de Lyon, £yon’in 
fautta; par la v. des armes, ajeiben 
awulla; par la v. de messager, fa» 
nanfaattajan Tautta; c'est une sûre 
v., je on luotettawa feino; v-s de ri- 
gueur, fowunben feinotla; v-s et mo- 
ens, maltiowarat; v-s de fait, wä⸗ 
iwaltainen keino, oman käden oikeus; 

v. de pierre, kiwikuorma; (meriw.) 
v. d’eau, wuotoreilä. 

Voilà, adv. las täsjfä, täsjä, tuosſa; 
me v., täsjä olen; v. l'ennemi, tuosfa 
on mihollinen. 



Voil 

Voile, m. eſiriippu; peite; huntu, bip 
pi; buntufangas; (kum.) peite, marjo. 

Voile, f. purje; purjehtija, laimwa; 
faire v., purjehtia; mettre à la v., 
lähteä purjehtimaan, matfaan. 

oilé, 6e, adj. peitetty, falattu; voix 
v-e, fübeë ääni. 

Voiler, v. a. peittää efiriipulla, were 
hota funnulla, werbota, warjota, faib- 
taa; warustaa purjeilla. 

Voilerie, f. purjeompelutehdas. 
Voilier, m. purje-ompelija; bon v., 

hymä purjehtimaan [laimasta]. 
Voilure, f. purjeisto, laiwan failli 

purjemarat; ne purjeet joita laima ker⸗ 
rasjaan käyttää; purjevalmistus ja 
purjeiden käyttö. 

Voir, v. a. ja n. nähdä; käydä tere 
mwehtimäsjä, termehtiä; ijäsjänjä nähdä, 
fotea, muistaa; (a) pitää huolta, fat- 
foa perään, pitää filmälä; fatfoa, tar- 
kastaa; feurustella; kuulustella, fat: 
fella; foettaa, tutkia; (kuw.) miettiä, 
apriloida, tutkia; huomata, tüfittüü, 
armwostella; kohota yli, wallata; faire, 
laisser v., nänttää, ojottaa; v. sur, 
antaa, olla jhlin päin; à v., nähdesjä, 
fun näkee, ottaa huomioon 1. lukuun; 
voyons, no, no fiis, fulfaatpa; nous 
verrons, faadaan nähdä; voyez, fatfo 
(wiittaus jhlin paiffaan firjasfa). — 
Se V., v. r. nälyä; tapahtua; pitää 
Tansjakäyntiä 1. käydä termwehtimäsjä 
toinen toistanja, fenrustella. 
voire, adv. (wanh.) totijesti, todella; 

— fin. 
Voirie, f. rafennuffien tarkastuswi⸗ 

rasto; latujen, tetden, filtojen ja yleis- 
ten rakennusten tarkastus; tuntiopaitfa; 
raatopaifta. 

Voisin, ine, adj. ja s. lifeinen, raja-; 
naapuri. 

oisinage, m. lilei[yys, naapuristo. 
Voisiner, v. n. feurustella naapu- 

rien kansſa. 
Voiture, f ajofalut, ajonemmvo, fuljes 

tusnemvo, Luormarattaat, laima, wau⸗ 
mitt; fuorma, fuormallinen, lasti, mat- 
lustajat; luljetus, mwetäminen; wetos 
palkka; lettre de v., tuormapasfi; v. 
de place, wourawaunut. 

oiturer, v. a. luljettaa, metää (tar 
waroita). 

766 Voi6 

Voiturier, m. ajomies, mwetomies, 
woura-ajaja. 

Voiturin, m. ajomies joka wouraa be: 
Wwofia ja ajoneumoja; hänen ajoneumot. 

Voix, /. ääni; puheenlaatu, äänen- 
laatu, äännös; laulu-ääni, laulaja; ääni 
(äänestäesfä); äänestys; armwelu, mie 
tintö; v. humaine, ihmis-ääni, jämel 
uruisja; v. active, äänestys-oikleus ; v. 
passive, otfeus tulla malitulji; la v. 
e chiens, foiran banfunta. 

Vol, m. lento; leutomäli kerralta; 
[entofone teaterisja; parmilunta jahtiin 
harjotettuja petolintuja; jahti petolin- 
nuilla; (furo.) into, mietteiden ja kirjoi: 
tustawan ylewyys; avoir le v. pour. 
olla erittäin kykenewä jhkin. 

Vol, m. warkaus; warastettu ta 
wara. 

Volable, adj. jota on mahdollinen 
warastaa. 

Volage, adj. ja s. m. huilentelema, 
häälnmä; hepaklo; feu v., luumannyp- 
[ät kaswoisſa. 

Volaille, /. fiipilarja. 
Volant, nte, adj. [entoon lkykenemä; 

liehuwa, löyhymä ; irtonainen, jota Bel- 
posti woi fiirtää 1. ottaa irki; feuille 
v-e, irtain lehti; lentolirja; fusée v-e, 
valetti. 

Volant, m. fulfapallo; tuulimyllyn 
füpi; ohut päälysmwittta; liehumwat reu- 
nustuljet naisten hameisfa. 

Volatil, ile, adj. (fem.) haihtuwa. 
Volatile, adj. (entämä. — m. fiipiäi: 

nen. 
Volatilisation, f. (fem.) baibbutta- 

minen. 
Volatiliser, v. a. haihduttaa. — Se 

V., 2. r. haihtua. 
Volatilité, f. haihtumaijuus; (tum.) 

huilentelemaifuus. 
Volatille, /. pienet linnut. 
Vol-au-vent, m. eräs pübüleimos. 
Volcan, m. tulimuori, wullani. 
Volcanigue, adj. tulimuorellinen, 

mullanillinen; tulenjynnyttämä. 
Volcanisé, öe, adj. janotaan pai- 

tasta josta löytyy tulimuoria tahi merf- 
fit entifistä tulimuorista. 

Vole, f. faiffi pistot forttipeliefä. 
Volée, f. lento; lentomatta terralta, 



Vole 

yhtämittainen lentomatka; lintuparivi; 
poilue kyyhkyn pejäsjä; (kum.) joukko 
1. parwi thmifiä; korkea fääty 1. wirka; 
tykinlaukaus; foittokelon häilytys; kä⸗ 
fipuut portaisja; tüfin kylmäminen; de 
vV., à la v., lemno8ja, ilmasfa; tout 
d'une v., yhtämittaa. 

Voler, v. n. lentää; (luw.) rientää. 
— v. a. ajaa (otusta). 

Voler, v. a. ja n. warastaa, waras⸗ 
taa jlulta. 

Volerean, m. näpistelijä. 
Volerie, f. warastaminen, näpiste⸗ 

leminen; petolinnuilla metfästäminen. 
Volet, m. inutfu affunan fijäpuo- 

{ella; kyyhkyislakka; lautanen kyyhkyis⸗ 
lafan omella; perfauslauta; wefirattaan 
asta. 
Voleter, v. n. lennellä, liidellä, lie⸗ 

ua. 
yi olottes, f. pl. parmaloimi hewo⸗ 
€ 

Voleur, euse, s. waras. 
Volière, f. fitpikarjan huone; juuri 

lintuhälli. 
Volige, f. ohut lauta. 
Volition, f. tahtominen, tahdon wais 

lutus. 
Volontaire, adj. ja m. itfepäinen, 

itfepintainen; itfepäinen ihminen; was 
paa-ebtoinen; wapaasehtoinen fotamies. 
, Volontairement, adv. wapaa-ebtots 
esti. 
Volonté, f. tahto, halu, mieli; à v., 

mieltä myöten, mielin määrin; maatis 
mufiesta. — v-s, pl. oifut; derniè- 
res v-s, wiimeinen tahto, testamenti; 
gens de bonne v., mapaa-ebtoifet (waa⸗ 
rallifesja yritykjesjä). 

Volontiers, adv. mieluifesti, ter- 
naasti; Helposti. 

Volte, f. tiemähdys, mikellys. 
Volte-face, f. faire v., lääntyä was: 

tustamaan mihollista. 
Volter, v. n. milkelästi mälttää was⸗ 

tustajan iskua (mietkkailusja). 
Voltige, f. löyhä nuora tansfimista 

marten; tansfi löyhällä nuoralla; taito 
hypätä hewoſen fellään. 

oltigement, m. liiteleminen ebes- 
tafaifin, liehuminen. 

Voltiger, v. n. lennellä 1. liidellä 
ebestafaifin, liehua, löyhyä; tansfia 
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löyhällä nuoralla; femeüsti marustettu 
fotamies. 

Voltigeur, m. mikeltäjä, nuoralla 
tansfija. 

Volubilité, /. häälywäiſyys, BGelpe 
poué (kieppimään); (kum.) nopea, epä⸗ 
felmä puhuminen; v. de langue, Ties 
lewyys. 

Volue, f. täämi, puola. 
Volume, n. fofo, ſuuruus, laajuus; 

11108, nide (kirjateokjen ofa). 
Volumineux, euse, adj. fo'otas, iſo⸗ 

oloinen; moniniteinen (kirja). 
Volupté, j. heluma. | 
Voluptuaire, adj. jota burwituffiin 

Täytetään. 
, oluptueusement, adv. helumallis 
esti. 
Voluptueux, euse, adj. ja s. befus 

mallinen; befumasfa eläjä. 
Volute, f. tieruloristukjet rakennuk» 

ſesſa; eräs koteloinen. 
Voluter, v. n. täämiä, puolata. 
Volva, m. fienien fiemenmerho. 
Volvulus (s ääntyy), m. fuolten 

wäänne, fuolijolmu. 
Vomer (er = äär), m. jahraluu nes 

näsfä. 
Vomigue, f. feubfopabta. | 
Vomique, adj. f. noix v., fetunleipä, 

fetunfatfara. 
Vomir, v. a. ja n. oljentaa; (kuw.) 

fyöstä ulos, purskaista ulos. 
Vomissement, m. offennus, oljenta- 

minen. 
Vomitif, ive, adj. oljentamista wai- 

tuttama. — m. oljennus-atne. 
Vomitoire, m. offennussaine; — v-s, 

pl. uloskäytämä muinatsromalaijesta 
teaterista. 

Voguer, 7. a. wanuttaa ſawea. 
Vorace, adj. abwatti, ahmo. 
Voracité, f. ahmattuus. | 
Vos, pron. (pl. fanasta Votre), teidän. 
Votant, nte, adj. ja s. üünestümü; 

äänestäjä. 
Votation, f. äänestys. 
Vote, m. ääni; äänestys. 
Voter, v. n. äänestää. | 
Votif, ive, adj. jota annetaan 1. joka 

tapadtuu pyhästä lupautjesta. 
otre, pron. teidän. | 

Vötre, (le, la,) pron. teidän, — «=. 



Vouè 

omaifuutenne: — les v-8, m. pl. omis 
naifenne, maamiehenne, teiläläijenne. 

Vouède, m. eräs morfingon laji. 
Voner, v. a. pyhittää, uhrata; lu- 

tata, antaa lupaus; omistaa jlulle. 
Vouloir, v. m. ja a. mieliä, aikoa: 

il veut partir demain: läsfeä, maa- 
tia: le roi le veut; fäätää, määrätä: 
la loi veut; tabtoa, fuoba, haluta, 
halaiaa: il ne veut pas Welle. ei hän 
huoli hänestä, halajaa häntä; Dieu le 
veuille, fuofoon Jumala; à qui en 
voulez-vous? fetä tujytte, letü etfitte, 
ketä tahdotte puhutella, ketä tarkotatte, 
Tenehen tahdotte ryhtyä fiinni? que 
veut dire ce mot? mitä fe jana mers 
titſee 1. tahtoo fanoa; fuostua, myöntyä: 
oui, je le veux bien; tarimita, pyy⸗ 
tää, waatia: cela veut du temps, fit 
hen waabitaan, fe tarwitfee aikaa; veu- 
illez, ollaat niin hywä, fuotaat. — 
Vouln, ue, part. jäätty, määräämä; 
bien v., hymänä pidetty; mal v., was⸗ 
tamielifesti kohdeltu 1. Tärfitty. 

Vouloir, m. tahto; mal v., pahan: 
juonti. 

Vous, pron. te, teitä, teille. 
Voussoir, Voussean, m. holwilimwi. 
Voussure, f. faaremuus. 
Voñte, f. Holmi, faari. 
Voûter, v. a. laarittaa, Golmittaa. 

— Se V., v. r. läydä kyyryſelkäiſekſi. 
Voyage, m. matkustus, matka; mat- 

fafertomus. 
Voyager, v. n. matkustaa. 
Voyageur, euse, s. matlustaja. — 
j. les oiseaux v-s, muuttolinnut. 

N. oyagiste, m. matlakertomusten te» 
1jä. 
Voyant, nte, adj. näkemä; ylen be: 

leä 1. filmiin pistämä [märistä]. 
Voyant, m. tietäjä, näkijä. 
Voye, k. Voie. 
Voyelle, f. ääntiö, twotali; points- 

v-s, üüntibpisteet (hebrean Lielesjä). 
Voyer, m. ja adj. teiden tarkastaja. 

. Vrai, aie, adj. tofi, todellinen, to- 
tinen, oilea, fopima. 
Vrai, m totuus; au v. todenperäifesti. 
Vrai, adv. totta; todella. 

. Vraiment, adv. tobella, toden totta, 
oikein. 

Vraisemblable, adj. tobennäföinen, 
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smufainen. — m. mitä todenmukaista 
on. 

Vraisemblablement, adv. todbemmu- 
laifesti. 

Vraisemblanoe, /. todennälöifyys. 
Vrille, f. nämert, laiva; — v-8, pl 

(fasw.) tärhi, kierre. 
Vriller, v. m. fiefurana fohota [ra- 

fetista]. 
Vrillerie, f. tairatehdas: Paikenlai- 

jet pienet tultafepän, neulantelijän j. 
m. ſ. työlapineet. 

Vrillier, m. fatrafeppü. 
Vu, ue, part. à lettre v-e, näyt: 

täesfä; vu bon, hymälkjytty. 
Vu, prep. huomioon ottamalla, no- 

jaten; vu que, fosfa, fyystä että. 
Vu, m. nälemä; au v. de tout le 

monde, fofo maailman nähden 1. fi: 
mäin ebesfü. 

Vuo, f. näkö, nälömoima, näkö-ateti: 
rivé de la v., jolea; avoir la v. 
asse, olla Iifinälöinen; filmä, fimäys: 

(kuw.) tarkastus, waarinpito: le so- 
leil me donne dans la v., aurinfo 
pistää filmiini; jetez la v. là-dessus, 
heittäkäät filmäys tuohon; baisser la 
v., luoba filmät alas; fatfeleminen, 
latfominen, näyttö, näyttö-aila: la v. 
n’en coûte rien, ei fatfeleminen mi- 
tään malja; payable à v., näyttäesjä 
matjettawa; payable à trois jours de 
v., maljettama kolmesſa püiwüs{ü näyte 
tämifestä; juger & v. de pays, päät. 
tää afiasta ylimalkaan, umpimählään; 
nälösala; taulu joka fuwaa maijemaa, 
faupuntia, rakennusta, fatfantofurwa: 
alkuna, maloreilä huoneesfa; —8 
tarkotus, tuuma, mieli, aie; (kum. 
huomio, huoli, mielipide; en v. de, fii: 
hen tatjoen, perustuen fiihen. 

Vuidage, €. Vid ... 
Vulgaire, adj. yhteijen kanſan⸗; joka: 

päimäinen, alhainen. — m. yhteiskauja. 
Vulgairement, adv. tamallijesti, yh⸗ 

teiétantan tawalla. 
Vulgate, f. toufgata, eräs Pyhän 

Naamatun käännös latinaffi. 
Vulnörable, adj. jota on mahdolli: 

nen haamottaa. 
Vulnéraire, adj. haawoja paranta: 

Wa. — m. haawoja parantawat aineet. 
Vulpin, m. Alopöcure. 
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W. 

W. luetaan = 11. Wigwam, m. intianilainen mökki 
Wan m. N tiwenlaji. Ameritasſa. 

g = 09), m. ——— 
ſen (€ nalanmisja); 10» 
lue. — adj. le parti w. kii nen 
puolue. 

Whist, Whisk, m. twistpeli. 
Wiskei, m. Rotlantilainen ohrawiina. 

vä A m. eräät korkeat ja fepeüt 

X. 

Xala &, m. jalappapuu. 

wifulu. 
Xénie, f. ystämyyden lahjat joita 

Greelalaifet määrättyinä wuoden ai 
toina lähettimät toinen toifellenja; — 
x-8, pl. wieraslahja. 

X ero rophagie, N enfimäisten fristit. 
tyjen paasto joilloin fyötiin ainoastaan 
leipää ja kuiwatuita hedelmiä. 

érophthalmie, jf. tuiwa filmäintu- 
lehdus. 

Xiphias, m. tuurafala. 

thium (um = oom), m. eräs kas⸗(i 
Xiphion, m. (faw.) kurenmiekta 
ris). 
Xiphoïde, adj. m. cartilage x. 

rusto rintaluun alapuolella. 
Xylobalsame, m. baljamipuun ofja; 

lehto hymänkhajuifia puita. 
Xylon, m. eräs pumpulin juluinen 

kaswi. 
Xylostéum (um = 00m), m. eräs 

kaswi. 
Xyste, m. katettu käytäwä Greeka⸗ 

laiſilla. 

Y. 

Y, adv. fiellä; finne; il y a, il y 
avait, j. n. €. on, löytyy, olt, löytyi; 
y a-t-il gc. pour votre service? onto 
mitään, jolla teitä moifi palmella ). 
jota tarmwitfette; y fanan merkitys käy 
ufein jelmätfi mwerbistä jonfa tansfa fe 
Täytetään: j'y travaille, teen työtä fen 
päälle; fier-vous-y, [uottafaat häneen; 
Jy résiste, fitä minä mastustan. 

Yacht (== jaff), m. jalti, jaala (alu8). 

Yéble, €. Hièble. 
Yeuse, f. ranbustammi. 
Yeux, n. pl. fanasta Oeil, filmät, 

filmänterät. 
Yole, f. julli, wenonen. 
Ypröan, m. erää jalaman laji (ul- 

mus sativa). 
lai Yuooa, m. eräs malloifen fifjafufan 
ait. 
Yvoire, Ybre, ji. n. € ? Ivoire 

Yatagan, m. eräs turffilainen ti j. 1. €. 
tari. 

Jaointne, f. eräs kaswi (lampsana 
Zacinth 

lifanfoilla. 

Z 
Zagait, f. heittokeihäs Afrikan mil- muota [hemofest 

Zaim, m. turffilainen ratfumies. 
, adj. m maj Hlarmainen ruuti 1. 

a 
ôbre, m. feebra. 
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Z6bré, 66, adj. feebrankarmwainen, | moittaa. 
wiiruinen. 

Zö6bu, m. eräs härän laji (dos in- 
cus). 
Zélateur, trice, s. liimaaja, harras- 

taja. 
Zôèle, m. liimaus, into, hartans. 
Z616, 6e, adj. ja s. Kimas, innolli 

nen, harras; harrastaja. 
Zélote, m. {. Jaloux. 
Zend-Avesta, Zend, m. Perftalais- 

ten pyvät firiat. 
Zénith (t ääntyy), m. fe piste tai- 

maalla jola on pystyjuoraan jfun pai- 
fan ylitfe. 

Zönonigue, adj. genonilainen, ftoi- 
lainen. 

Zénonisme, 1. Stoicisme. 
Zöolithe, m. 3eoliti, erää liwen laji. 
Zéphire, m. länfitunli; zefir⸗Jumala. 
Zephyr, m. wieno tuulenhenkäys, ſu⸗ 

loinen lenbtü. 
Zéro, m. nolla. 
Zest, m. être entre le zist et le 

zest, olla tahdella päällä, olla testin- 
lertainen, ei paha eilä hywä. 

Zeste, m. ohut talo joka jakaa fat: 
fanpäblinän fijustan neljään ofaan; 
ohut keltainen keſi apelfinin ympärillä; 
cela ne vaut pas un 7z., ei fe ole äy⸗ 
vin arwoinen. 

Zeste! int. turhia! juttuja! yls-kals! 
Zététique, adj. méthode z., tutlin- 

toleino kuin etjitään olojen perustus 
ja luonto. 

Zibeline, A fuopeli (mustela sibel- 
lina); turlikjet fuopelin nahasta. 

Zibet, Zibeth, m. ſiibettikisſa. 
Zigzag, m. polwitellen, finne tänne; 

Pihti 1. muu kapine jonka jäjenet omat 
polmitellen afetetut, niin että fitä woi- 
daan mielen mukaan pitentää 1. lyhen⸗ 
ä 
Zinc (c= (0), m. ſinkki. 
Zinguer, v. a. finkillä kattaa. 
Zingueur, m. ſinkkiſeppä. 
Zinzolin, m. punafinermä josja puna 

Zircon, m. erää talliskiwi. 
Zist, !. Zest. | 
Zizanie, f. (uste, riffaruobo; (kuw.) 

epäfopu, eripuraijuus. 
Zodiacal, ale, adj. eläinrataan fuu- 

luwa, eläinradan. 
Zoile, m. 3oilo8 (greefalainen pu- 

huja); (kuw.) Halpamielinen ja illijuo- 
ninen fättijä. 

Zon-zon, m. läisfänys, moistaus. 
Zone, f. maawyöhyke, taimaanmvyö- 

byle, ilman-ala; ala, feutu. 
Zoographie, f. eſitys eläimistä. 
Zoolätrie, f. eläinten palwelus. 
Zoolithe, f. fimettynyt eläin-ofa. 
Zoologie, f. eläintiede. 
Zoologigue, adj. eläintieteellinen. 
Zoologiste, m. eläintieteen tuttija. 
Zoophage, adj. lihaa fyömwä 1. fyöjä 

[peto-eläimistä]. 
Zoophore, m. friifi josja on eläin. 

tumia. 
Zoophorigue, adj. D colonne z., 

pylwäs josja on eläinkuma. 
Zoophyte, m. fastoi-elüin, eläin jota 

muotonja ja omaïifuuffienfa puolesta 
on jobonfin määrin kaswin laltainen. 

Zoophytolithe, f. liwettynyt eläin- 
faswi. 

Zoophytologie, 7. oppi eläintaa: 
mista. 

Zootomie, f. eläin-anatomia. 
, Zopilote, m. amerilalainen forpi- 
otta. 
Zorille, f. eräs afrilalainen näätä. 
Zostère, f. ajolas (sostera). 
Zouave, m. ranslalainen Afrilaëia 

harjotettu fotamies, fuawi. 
, Zygoma, m. poslipää, poslipään 
uu. 
Zygomatigue, adj. poslipään-; os 

z., poslipään luu. 
Zymologie, Zymotechnie, f. femian 

ofa jola efittää käymistä. 
Zymöme, m. täyte, käyte⸗aine, Füt- 

tin. 



Abdi 171 Guer 

Tawallifimpia ristimä. ja historiallifia nimiä. 

Abdias (— aa8f), m. Obabia. 
Achato, m. Alates. 
Achille, m. Akilles. 

Be f. gai a6, f. Aglaja. 
mé, m. Amatus. ' 

Alexandre, m. Alekſander. 
Alice, f. Eli. 
Amölie, f. Amalia. 

— — gélique, f. Angelika. 
Anna, f. Sanna. 
Annibal, m. Hannibal. 
Antoine, m. Anton. 
Apollon, m. Apollo. 
Arnaud, m. Arnold. 
Arnoul, m. Urnolf. 
Ascagne, m. Askanius. 
Assuërns, m. Ahasmerus. 
Aubri, m. Alberik. 
Aurèle, m. Aurelius. 

Babet, Babiche, Babichon, /. Betty, 
pillu Liifa. 

Barbe, f. Barbara. 
Barberousse, m. Barbarosfa. 
Barthölemi, m. Bartolomens. 
Baudouin, m. Balduin. 
Bénoît, m. Pentti. 
Bernard, m. Bernhard. 
Blaise, m. Blafius. 
Boëce, m. Boetbius. 
B00Z. m. Boas. 
Brigide, Brigitte, f. Brigitta. 

Caiphe, m. Kaiphas. 
Canut, m. Kuut. 
Caroline, /. Karolina. 
Cathérine, /. Ratarina. | 
Charlemagne, m. Kaarlo juuri. 
Charles, m- Kaarlo. 
Charlot, m- pitfu Kalle. 

Chrétien, m. Kristian. 
Claire, f. Slara. 
Claude, m. Klaudius. 
Colomb, m. Kolumbus. 
Cöme, m. Kosmus. 
Crépin, m. Krispinus. 

Damien, m. Damianus. 
Denis, m. Dionnfius. 
Descartes, m. Gartefius. 
Didier, m. Deftderius. 
Dominiguin, m. Dominilus. 

douard, m. Edward. 
lie, m. Elias. 
lien, m. Aelianus. 
meri, m. Emmerik. 

Ernest, m. Ernesti. 
ienne, m. Tapani. 

Euchaire, m. Eucharius. 
Ezéchias, m. Oislia. 
Ezéchiel, m. Hefelktel. 

Fabien, m. Jabian. 
Fanchon, /. Fanny. 
Flavien, m. islamius. 
François, m. ran. 
Frédéric, m. Fredrilk. 
Frédérique, f. Fredrika. 

Gaötan, m. Gajetanns. 
Galilée, m. Galilei. 
Gaspard, m. Kasper. 
Gauthier, m. Walter. 
Gédéon, m. Gibeon. 
Geneviève, j. Genowewa. 
Geoffroy, m. Gottfrib. 
Georges, m. Yrjö. 
Gérard, m. Oerhard. 
Germain, m. Herman. 
Gilles, n. Egibius. 
Godefroi, m. Gottfrid. 
Grögoire, m. Gregorius. 
Guernard, m. Berner. 



Guid 

Guide, Guy, m. Guido. 
Guillaume, m. Wilhelm. 

Haggöe, m. Haggai. 
Henri, m. Henril. 
Homphroi, m. Humfrej. 
Hugues, m. Hugo. 

Ignace, m. Sgnatius. 
Innocent, m. Innocentius. 
Isaie, m. Eſaias. 

Jacques, m. Saafto. 
Jean, m. Subana. 
Jeanne. /. Subanna. 
Jérôme, m. Hieronynus. 
Josué, m. Yojua. 
Jules, m. Julius. 
Julien, m. Julianus. 
Julion, f pillu Juliana. 
Josse, Jodelet, m. Sost, Justus. 
Justin, m. Justinus. 
Justinien, m. Justinianus. 
Jovien, m. Suwianus. 

Laure, f. Laura. 
Laurent, m. Sauri. 
Laurence, m. Laurentius. 
Léon, m. Seo. 
Löonore, f. Gleonora. 
Lisette, f. pillu Liifa. 
Louis, m. Ludwig. 
Louise, f. £owifa. 
Louison, Louisette, 7. pillu Lo⸗ 

wija. 
Luo, m. Lukas. 
Lucain, m. £ufanus. 

Madeleine, /. Magdalena. 
Madelon, f. Sena. 
Manon, Marion, Maion, f. pillu 

Maiju. 
Maro, m. Markus. 
Margot, Margoton, f. pillu Greta. 
Marguerite, f. Magreta, Greta. 
Martin, m. Martinus, Martti, 
Mathusalem, m. Metujfala. 
Maurice, m. Maurits. 
Maximilien, m. Daffimilian. 
Michau, m. pikku Mikko. 
Michée, m. Mika. 
Michel, m. Diikael, Mikkeli. 
Moise, m. Moſes. 

TT» Thib 

Nabuchodonosor, sn. Sebufabnefar. 
Nannette, Nannon, /. pitlu Anna. 
Néarque, m Nearkus. 
Néhémie, m. Yehemia. 
Nélée, m. Neleus. 
Nicolas, m. Nikolaus, Niilo. 
Noé, m. Noa. 

Ochozias, m. Xbafia. 
Osèe, m. Hofea. 
Othon, m. Otto. 

Pancrace, m. Pancratius. 
Paul, m. Paawali. 
Pauline, /. Paulina. 
Panot m. PI Paawo. 

ppe, m. Filippi. 
Pierre, m. pida 
Pierrot, m. pilln Pietari. 
Ponce, m. Pontius. 
Putiphar, m. Botifar. 

Quichotte, m. Ouirote. 

Rachel, f. ur 
Raoul, m. aff. 
Rébecque, f. Rebekka. 
Regnard, (= renaar) m. RNeinhart. 
Regnauld (— renoo), m. Reinbolt. 
Remi, m. Remigius. 
René, m. Renatus. 
Roboam, m. Serobeam. 
Rodolphe, m. Rudolf. 
Rodrigue, m. Roderit, 
Romain, m. Romanus. 
Rosemonde, f. Rofamunba. 
Rosette, PA pillu Rofa. 
Rosine, Rose, f. Rofina, Rofa. 

Salomon, m. Salomo. 
Samson, m. Simjon. 
Söbastien, m. Sebastian. 
Sénèque, m. Seneca. 
Serge, m. @ergius. 
Séverin, m. Semwerinus, Söyrinki. 
Sigefroi, m. Sigfrid. 
Stanislas, m. Stanislaus. 
Suzon, /. pillu Sufanna. 

Tarquin, m. Targwinius. 
Tasse (le), m. Zasfo. 
Törence, m Zerentiuns. 
Thibaut, m. Theobald. 



Thie 

Thierry, m. Didril. 
Tiennon, m. pillu Tapani. 
Tiennot, m. Tapani. 
Toinon, f. pitfu Antonia. 

113 Calv 

Urbain, m. Urbanus. 

Valörien, m. Balerianus. 
Vaubourg, f. Valpuri. 
Voit, m. Veit, Bitus. 

Maantieteellifiä nimiä. 

Absperg, m. Anspad. 
Adige (1), m. Etſch. 
Adriatique, adj. mer a., Adrian 

meri. 
Afrique (V'), f. Afrika. 
Aix-la-Chapelle, /. Aachen. 
Albe-Grecque, f. Belgrad. 
Albe-Royale, f. Stuhlmeisfenburg. 
Albigeois, oise, adj. Walbdenfilainen. 
Albion, f. Œnglanti, Albion. 
Allgérie (1), d: Algeria. 
Allemagne a , f. Gatjanmaa. 
Alemand, nde, adj. ja s. jaljalainen. 
Alsace (1), VA Elſas. 
Almirauté, ile de l'A. j. Amirali⸗ 

tetijaaret. 
Angermanie 0), £ Angermanlanti. 
Angevin, ine, adj. Anjown maa- 

funnasta. 
Anglais, aise, adj. ja s. Gnglantis 

lainen. 
Angleterre (1'), jf. Englanti. 
Anvers (s ääntyy), m. Antwerpen. 
Anversois, oise, adj. antwerpeni- 

lainen. 
Archipel (1), m. Urkipelagi. 
Argien enne, adj. argimwilainen. 
Argovie (1), Aargau. 
Artösien, enne, adj. Artois'sta fo. 

tofin. 
Asphaltite (le lac), m. Kuollut 

meri. 
Athènes, f. Athena. 
Athénien, enne, adj. Atbenalainen. 
Aulide, f. Aulis. 
Autriche (1), f. Itäwalta. 
Autrichien, enne, adj. ja s. Itä⸗ 

waltalainen. 
Auvergnat, m. Auvergne'n maasta, 

Babylone, f. Babylon. 
Bade, f. ven, 

Badois, oise, adj. Badenilainen. 
laton, m. Platten-järwi. 

Bäle, f. Bafel. 
Bälois, oise, adj. Bafelilainen. 
Baltique, la mer B., Itämeri. 
Bareith, m. Baireuth. 
Bavarois, oise, adj. ja s. Baijeri⸗ 

lainen. 
Bavière (la), jf. Baijeri. 
Belge, adj. ja s. Belgialainen. 
Belgique (la), Belgia. 
Bienne, f. Biel. 
Birman, adj. ja s. Birman malta- 

kunta; Birmalainen. 
Bohême (la), Böhmi. 
Bohémien, enne, adj. böhmiläinen; 

mustalainen. 
Bois-le-Duc, m. Herzogenbujd. 
Bordelais. aise, adj. ja s. 

deaux'sta fotofin. 
Bourgogne (la), Burgund. 
—— onne, adj. Vurgun⸗ 

Bor- 

dista fotofin. 
Brandebourg, m. Brandenburg. 
Brême, /. Bremen. 
Brésil (le), Brafilia. 
Bretagne (la), Bretagne; Britan- 

tia; la grande B., ijo Britannia. 
Breton, nne, adj. Bretagne'sta; 

brittiläinen. 
Brigance, f. Bregenz. 
Brisac, m. Breifad. 
Brisgau (le), Breisgau. 
Britannigue, adj. Gnglantilainen, 

brittiläinen. 
Bruxelles, f. pl. Brysfel. 
Bude, /. Buda-Peft. 
Bndissin, m. Budisse, /. Bauten. 
Byzance, f. Konftantinopoli. 

Calicut, m. Kalkutta. 
Calvaire (le), Golgatha. 



Cana 

Canal royal, Languedoc'tn tana: 
wa 

Canaries (les), f. pl. Kanarian faaret. 
Ca —Se— 

wän Toiwon niemi. 
Carinthie (la), Kärnthen. 
Carniole (la), rain. 
Caspienne, la mer C., Saspian 

meri. 
Castillan, ane, adj. ja s. Rastilia- 

lainen. 
Catalan ane, adj. Katalonialainen. 
Catalogne (la), Satalonia. 
Chersonèse (la), Krim. 
Chine (la), Kina. 
Circassie, f. Tſcherkesſien maa. 
Cologne, y. Köln. 
—E (Le), Kornwallis. 
Corogne (la), Korunna. 
Corse, f. ja adj. &orfita, -lainen. 
Cracovie, f. frafau. 
Crimée (la), Krim. 

Dalécarlie (la), Taalaan maa. 
Danois, oise, adj. ja s. Tanslalai- 

nen. 
Danube (le), Tonawa. 
Darien adj. Visthme D. Panama. 
Dölemont, m. Delsberg. 
Delphes, £ pl. Delphi. 
Dogado, Dogat, m. Benetfian walta. 
Douvres, m. Domwre. 
Dunkerque, /. Diüntirden. 

cluse (1'), Sluis. 
cosse, f. Glottlanti. 
gée, adj. f. la mer E., Arkipe⸗ 

senour, m. Helfingör. 
Escaut (l’), m. Schelde. 
Esclavon, onne, adj. ja s. flawonia- 

lainen. 
Esclavonie, [i Slawonia. 
Espagnol, ole, adj. ja s. espanjalai- 

nen. 
Estonie, f. Bironmaa. 

Féroë, f. les îles F., Jär-faaret. 

Fionie, f. Guen. 

vel amand, nde, adj. ja 8. Flamilai⸗ 

Florentin, ine, dj. ja s. Klorenfis 
lainen. adj. ja s. 81 J 
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Forêt-noire (la), Schwartzwald. 
Frammont, m. franfenberg. 
Francais, aise, adj. ja s. vansta- 

pérance, m. Hty=| lainen. 
France (la), Ranska. ” 
Francfort, (sur le Mein, sur 1'O- 

der) Granffurt. 
anconie, /. Franken. 

Frison, onne, adj. ja s. Yrifiläinen. 

Galles, & pays de G., Sales. 
Gand, Gant, m. Geut. 
Gantois, oise, adj. f. Gentilüinen. 
Gaule (la), Gallia. | 
Gaulois, oise, adj. ja f. Gallialainen. 
Gênes, f. Genua. 
Génévois, oise, adj. ja s. Genewe⸗ 

füinen. 
Germanie, f. Muinois⸗Sakſa. 
Gorice, /. Görtz. 
Gravelines, /. Grawelingen. 
Grèce (la), Greefanmaa. 
Grenade, f. Granada. 
Grison, onne, adj. ja s. les pays 

des G-s, Graubiinden. 

Haguenau, m. Gogenau. 
Hainanlt (le), Sennegau. 
Hartz, «n. la föret Hercinienne, 

Hartmuori. 
Haye (la), Haag. | 
Helvötie (1'), f. Selwetia, Sweitzi. 
Hibernie, f. Srlanti. 
Holsace, f. Holstein, m. Holstein 
Hongrie (la), Unlari. 

Indes (les), (occidentales, orien 
tales), Snbia. 

Ingremanie, Ingrie (1°), f. Snferin- 
maa. 

Iroguois, m. pl. Srofefit. 
Isenae, m. Eiſenach. 

Japon (le), Japan. —— o. 
Japonais, aise, adj. ja f. japanilai- 

nen. 
Jöne, f. Jena. 
Jourdain (le), Jordan. 
Judaigue, adj. juutalainen. 
Judée (la), Sudan maa. 
Juif, ive, s. juutalainen. 
Juliers, m. Jiilid). 



Krap 

Krapaoks, m. pl. Karpati-muoret. 

Labour, la terre de L., Terra bi 
Laworo. 

Lac Majeur (le). Lago Maggiore. 
Lac des quatre Cantons (le), Bier- 

maldftädter järmi. 
Lapon, onne, adj. s. Lappalainen. 
Laponie, f. Lapinmaa. 
Larrona, les îles des L., Sabroni- 

faaret. 
Léman, le lac L.. Genewe⸗järwi. 
Léopol, m. Lemberg. 
Löporie, f. Venäjän Lappi. 
Lövant (le), Lewanti, Välimeren itä- 

rannikot. 
Leyde, /. Leyden. 
Liban (le), Libanon. 
Liége, f. Lüttich. 
Linange. f. £einingen. 
Lipsien, enne, s. Seipzigiläinen. 
Lisbonne, f. £isfabon. 
Lithouanie, f. Cita. 
Livonie, f. tiiminmaa. 
Livourne, f. £imorno. 
Lombard, rde, adj. ja s. Lombardi⸗ 

lainen. 
Londres, m. ja f. Lontoo. 
Lorraine, f. Yothringi. 
Louvain, m. Löwen. 
Lucques, f. Lucca. 
Lunden, m. Lund. 
Lusace, f. Lauſitz. 
Lyonnais, aise, adj. ja f. £yoni- 

lainen. 

Macédoine, f. Macedonia. 
Madère, f. Madeira. 
Maestricht, m. Maftridyt. 
Malines, i I. Mecheln. 
Manche (la), Gnglannin kanawa. 
Marche, f. Mart. 
Marienthal, m. Mergentheim. 
Marmara, la mer de M., Marmo⸗ 

tameri. 
Marmottier, m. Maurusmünſter. 
Maure, adj. ja s. Maurilainen. 
Mauritanie, /. Daurilaisten maa. 
Moore Mainz. 
Mecque (la), Metka. 
Möde, adj. ja s. Pediläinen. 
Méditerranée, la mer M. %äli- 

meri. 

715 Pala 

Mein (le), Main-joli. 
Mer Blanche, f. Walloinen meri. 
— du Nord, f. Pohjois meri. 
— Glaciale, f. Säämeri. 

Morte, f. Kuollut meri. 
Noire, f. Musta meri. 
Pacifique, Tyyni meri. 

— Rouge, Punainen meri. 
Messin, ine, adj. ja s. Mesfinalainen. 
Meuse (la), Maas-joti. 
Mexique (le), Merilo. 
Milan, m. Wiailanti, Milano. 
Misnie, f. Meisfen. 
Moldavie, f. Moldau. 

bi Montagne des Géants, f. Rieſenge⸗ 
irge. 
Montbelliard, m. Mumpelgrad. 
Morat, m. Murten. 
Moravie, f Morawia, Mähren. 
Morges, m. Murjen. 
Moscou, m. Moskowa. 
Moscovie, f. eräs Benäjän nimitys. 
Moscovite, adj. ja s. Lenäläinen. 
Moselle (la), Mofel-joli. 
Mondon, m. Milden. 
Munich, m. Miinden. 
Musulman, m. Turklilainen. 

Naples, m. Yeapoli. 
Napolitain, aine, adj. ja s. RNeapo- 

lilainen. 
Navarin, m. Rawarino. 
Nècre, Necker (le), MNedar-joli. 
Nize, f. Miaza. 
Nécée, f. Nicaea. 
Niester (le), Dienster-joli. 
Nimègue, f. Nimmegen. 
Normands, m. pl. Jormannit. 
Norvège, f. Norja. 
Nyon, m. Newis. 

Océanie, f. Auftralia. 
Olimpe, m. Olympin muori. 
Ombrie, f. Umbria. 
Orange, f. Orania. 
Ortfrise, f. Stäfrifinmaa. 
Ostrogoth, othe, adj. ja s. Itägotis 

lainen. 
Ottoman, ane, adj. l'empire 0., la 

porte O-e, Turlin maltakunta. 

Palatin, ine, adj. ja s. Pfalzilainen. 
Palatinat, m. Plata. 



Palu 

Palus-Méotides (les), Asſowan meri. 
Pannonie, /. Pannonia, Unkari. 
Pâques (ile de), j. Pääfiäisjaari. 
Pas-de-Calais, m. Kanawa (Rans- 

fan ja Englannin mälillä). 
Pays-bas (les), pl. YMlankomaat. 
Pérouse, f. Perugia. 
Perouvien, enne, adj. ja s. Perus 

lainen. 
Persan, anne, adj. ja s. Perfialais 

nen. 
Phalsbourg, m. Pfaliburg. 
Phase (la), Bhafis-joti. 
Phocide, j. Bhocis. 
Phrygie, jf. Phrngia. 
Plaisance, /. Piacenza. 
Pologne (la), Puola. 
Polonais, aise, adj. ja s. Puolalat- 

nen. 
Polynésie, f. Polynefia. 
Poméranie, jf. Pommeri. 
Pomérélie, f. Bomerelia. 
Pont-Euxin (le), Musta meri. 
Porentruy, m. $runtrut. 
Posnanie, /. Posen, m. Bofen. 
Pouille (la), Apulia. 
Poussol, *8 Puzzuolo. 
Prague, f. Prag. 
Prosontfe (la) Marmorameri. 
Prussien, enne, adj. ja s. Prensfiläi» 

nen. 
Prusse, /. Preusfi. 
Fyrönöes, f. pl. Pyreneitten muos 

vet. 

Ratisbonne, f. Regensburg. 
Raurarice, JA Bafelin bippalunta. 
Rhin (le), Mein-joli. 
Rhodes, /. Rodos. 
Ribaupierre, f. Rappoltftein. 
Ribauvilliers, m. Rappoltsweiler. 
Romain, aine, adj. ja s. Romalai- 

nen. 
Russe, adj. ja s. Venäläinen. 
Russie, f. Venäjä. 

776 Urbi 

Savoyard, rde, adj. ja s. Samwoja- 
lainen. 

Saxe, f. Sadfi. | 
Saxon, onne, adj. ja s. Sadyfilat- 

nen. 

Scanie, f. Skaͤne. 
Séléstat, m. Sdlettftadt. 
Sömigalle (la), Semgallen. 
Servie, f. Serbia. 
Sienne, f. Siena. 
Silésie, j. Sdhlefia. 
Sind, m. Snbus-jofi. 
Sion, m. Gitten. 
Soleure, f. Solothurn. 
Sonde, les îles la de S., Gunba- 

faaret. 
Souabe, f. Sdvabi. 
Spire, f. Speyer. 
Stougard, Stontgard, m. Stutt- 

gard. 
Styrie, /. Stenermarl. 
Suëde, Z Ruotfi. 
Suédois, oise, adj. ja s. ruotfalai- 

nen. 
Suisse (la), Schweitz. 
Sund (le), Juutinrauma. 

Tage (le), Zajo-jofi. 
Tamise (la), Themſi. 
Tauride, f. Zauria, Krim. 
Tercère, f. Terceira. 
Terre-neuve, f. Newfoundland. 
Terre-sainte, f. Kaanaan maa. 
Tessin, m. Lieino. 
Thurgovie, f. Thurgau. 
Thuringe, /. Zhiiringinmaa. 
Tibériade, Tabarieh, f. Tiberias. 
Tongou, Tongouse, s. Tungufilais 

nen. 

Tonningue, m. Zönningen. 
Tournay, m. Dornid. 
Transylvanie, f. Siebenblirgi. 
Trébizonde, m. Trapezunt. 
Trente, m. Trident. 
Trentin, ine, adj. ja s. Zribentifüi- 

: NEN, 
Sardaigne (la), Sardinia. | 
Sarguemine, f. Saargemiinbd. 
Sarrebruck, m. Saarbrüch. | 
Save (la), Gan-jofi. | 
Saverne, j. Sabern. 

Villane, m. Sawigliano. | 
Savoie, j. Sawoja. 

Trèves, m. Trier. 
Trinité, f. Trinidad. 
Tunguin, m. Tontin. 
Turo, cgue, adj. ja s. Zurllilainen. 
Turquie, /. Turlinmaa. 

Urbin, m. Urbino. 



Vala 711 Zemb 

Valais, m. Balifinmaa. Vönitien, enne, adj. ja s. Benetfia- 
Valaque, adj. ja s. Ballalialainen. | lainen. 
Valaquie, f. Ballakia. Vétéravie, f. Vetterau. 
Valence, f. Valencia. Vienne, f. Wieni. 
Valon, onne, adj. ja s. Ballonilais| Visigoth, ote, s. Länfigötiläinen. 

nen. Vistule (la), Weichſel. 
Varsovie, f. Warſowa. Visurge (la), Weſer⸗joki. 
Vascons, m. pl. Baslit. 
Vaud, pays de V., Wadtland. Ypres. m. pl. Ypern. 
Vaudois, oise, adj. ja s. Bandtlan= 

tilainen. Zemble, Nouvelle, f. Nowaja 
Venise, f. Benetfia. Sembla. 

— — — — — 
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